
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Sebastião de Moares Filho

Des.Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

      

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Segunda-Feira, 5 de Novembro de 2018 - Edição nº 10371

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

A COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS ESTÁ DE ACORDO COM A PROPOSIÇÃO N.º 14/2010 - TP,

DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, EDIÇÃO 8403 DE 27/08/2010



Índice
COMARCAS 6
Terceira Entrância 6
Comarca de Alta Floresta 6
		1ª Vara 6
		2ª Vara 28
		3ª Vara 34
		4ª Vara 41
		5ª Vara 59
		6ª Vara 66

Comarca de Barra do Garças 72
Diretoria do Forúm 72
		1ª Vara Cível 74
		2ª Vara Cível 82
		3ª Vara Cível 88
		4ª Vara Cível 96
		1ª Vara Criminal 99
		2ª Vara Criminal 100
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 101

Comarca de Cáceres 109
Diretoria do Fórum 109
		1ª Vara Cível 111
		2ª Vara Cível 116
		3ª Vara Cível 121
		4ª Vara Cível 127
		5ª Vara Cível 127
		1ª Vara Criminal 135
		2ª Vara Criminal 136
		3ª Vara Criminal 136

Comarca de Diamantino 139
		1ª Vara Cível 139
		2ª Vara Cível 162
		5ª Vara 166

Comarca de Primavera do Leste 170
Diretoria do Forúm 170
		1ª Vara Cível 170
		2ª Vara Cível 176
		3ª Vara Cível 179
		4ª Vara Cível 189
		5ª Vara Cível 192
		Vara Criminal 225

Comarca de Sorriso 229
		1ª Vara 229
		2ª Vara 240
		3ª Vara 258
		4ª Vara Cível 268
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 275
		1ª Vara Criminal 318
		2ª Vara Criminal 329

Comarca de Tangará da Serra 331
		1ª Vara Cível 331
		2ª Vara Cível 347
		3ª Vara Cível 349

		4ª Vara Cível 362
		5ª Vara Cível 365
		1ª Vara Criminal 370
		2ª Vara Criminal 372
		Vara Especializada dos Juizados Especiais 382

Comarca de Lucas do Rio Verde 387
Diretoria do Fórum 387
		Central de Arrecadação e Arquivamento 387
		1ª Vara 388
		2ª Vara 390
		3ª Vara 394
		4ª Vara 407
		5ª Vara 410
		6ª Vara 438

Segunda Entrância 443
Comarca de Água Boa 443
		1ª Vara 443
		2ª Vara 443
		Juizado Especial Cível e Criminal 447

Comarca de Alto Araguaia 448
		1ª Vara 448
		2ª Vara 449
		Juizado Especial Cível e Criminal 453

Comarca de Barra do Bugres 454
Diretoria do Fórum 454
		1ª Vara 454
		2ª Vara 460
		3ª Vara 464
		Juizado Especial Cível e Criminal 466

Comarca de Campo Novo do Parecis 468
		1ª Vara 468
		2ª Vara 473
		Juizado Especial Cível e Criminal 476

Comarca de Campo Verde 476
		1ª Vara 476
		2ª Vara 478
		3ª Vara 480
		Juizado Especial Cível e Criminal 482

Comarca de Canarana 485
		1ª Vara 485
		2ª Vara 491
		Juizado Especial Cível e Criminal 500

Comarca de Chapada dos Guimarâes 502
		1ª Vara 502
		2ª Vara 504
		Juizado Especial Cível e Criminal 507

Comarca de Colíder 524
		1ª Vara 524
		2ª Vara 529



		3ª Vara 540
		Juizado Especial Cível e Criminal 543

Comarca de Comodoro 552
		1ª Vara 552
		2ª Vara 556
		Juizado Especial Cível e Criminal 560

Comarca de Jaciara 561
		1ª Vara 561
		2ª Vara 574
		3ª Vara 577
		Juizado Especial Cível e Criminal 577

Comarca de Juara 622
		1ª Vara 622
		2ª Vara 625
		Juizado Especial Cível e Criminal 628
		3ª Vara 630

Comarca de Juína 631
		1ª Vara 631
		2ª Vara 635
		3ª Vara 636
		Juizado Especial Cível e Criminal 637

Comarca de Mirassol D'Oeste 642
		1ª Vara 642
		2ª Vara 645
		Juizado Especial Cível e Criminal 648
		3ª Vara Criminal 658

Comarca de Nova Mutum 669
		1ª Vara 669
		2ª Vara 673
		Juizado Especial Cível e Criminal 688
		3ª Vara 720

Comarca de Nova Xavantina 723
		1ª Vara 724
		2ª Vara 724
		Juizado Especial Cível e Criminal 726

Comarca de Paranatinga 727
		1ª Vara 727
		2ª Vara 730

Comarca de Peixoto de Azevedo 759
		2ª Vara 759
		Juizado Especial Cível e Criminal 764

Comarca de Pontes e Lacerda 765
		1ª Vara 765
		2ª Vara 771
		3ª Vara 779
		Juizado Especial Cível e Criminal 780

Comarca de Poxoréo 784

		2ª Vara 784
		Juizado Especial Cível e Criminal 791

Comarca de São José do Rio Claro 800
		1ª Vara 800
		2ª Vara 802
		Juizado Especial Cível e Criminal 804

Comarca de Vila Rica 810
		2ª Vara 810

Primeira Entrância 812
Comarca de Alto Garças 812
		Vara Única 812
		Juizado Especial Cível e Criminal 819

Comarca de Alto Taquari 819
		Vara Única 819

Comarca de Apiacás 820
		Vara Única 820

Comarca de Araputanga 821
		Vara Única 821
		Juizado Especial Cível e Criminal 829

Comarca de Arenápolis 831
		Vara Única 831
		Juizado Especial Cível e Criminal 835

Comarca de Aripuanâ 836
		Vara Única 836
		Juizado Especial Cível e Criminal 836

Comarca de Brasnorte 837
		Vara Única 837
		Juizado Especial Cível e Criminal 838

Comarca de Campinápolis 838
		Vara Única 838
		Juizado Especial 843

Comarca de Cláudia 843
		Vara Única 843
		Juizado Especial e Criminal 844

Comarca de Colniza 845
Diretoria do Fórum 845
		Vara Única 845
		Juizado Especial Cível e Criminal 847

Comarca de Cotriguaçu 848
		Vara Única 848

Comarca de Dom Aquino 852
		Vara Única 852



Comarca de Feliz Natal 853
Diretoria do Fórum 853
		Vara Única 854

Comarca de Guarantâ do Norte 855
		Vara Única 855
		Juizado Especial Cível e Criminal 871

Comarca de Guiratinga 873
		Vara Única 873
		Juizado Especial Cível e Criminal 880

Comarca de Itaúba 880
		Vara Única 880

Comarca de Itiquira 882
		Vara Única 882

Comarca de Jauru 883
		Vara Única 883

Comarca de Juscimeira 887
		Vara Única 887
		Juizado Especial Cível e Criminal 892

Comarca de Marcelândia 893
		Vara Única 893

Comarca de Matupá 895
Diretoria do Fórum 895
		Vara Única 895

Comarca de Nobres 904
		Vara Única 904

Comarca de Nortelândia 905
		Vara Única 905
		Juizado Especial Cível e Criminal 906

Comarca de Nova Canaâ do Norte 907
		Vara Única 907

Comarca de Nova Monte Verde 909
		Vara Única 909
		Juizado Especial Cível e Criminal 921

Comarca de Nova Ubiratã 921
		Vara Única 921

Comarca de Novo São Joaquim 926
		Vara Única 926
		Juizado Especial Cível e Criminal 927

Comarca de Paranaita 929
		Vara Única 929
		Juizado Especial Cível e Criminal 933

Comarca de Pedra Preta 934
		Vara Única 934

Comarca de Poconé 945
		Vara Única 945
		Juizado Especial Cível e Criminal 949

Comarca de Porto Alegre do Norte 951
		1ª Vara 951
		Juizado Especial Cível e Criminal 955
		2ª Vara 957
		3ª Vara 963

Comarca de Porto dos Gaúchos 965
		Vara Única 965
		Juizado Especial Cível e Criminal 968

Comarca de São Félix do Araguaia 968
		2ª Vara 968

Comarca de Porto Esperidião 971
		Vara Única 971

Comarca de Querência 972
		Vara Única 972

Comarca de Ribeirão Cascalheira 972
		Vara Única 972

Comarca de Rio Branco 972
		Vara Única 972

Comarca de Rosário Oeste 1009
		Vara Única 1009

Comarca de Santo Antônio do Leverger 1016
		Vara Única 1016
		Juizado Especial Cível e Criminal 1021

Comarca de São José dos Quatro Marcos 1021
Diretoria do Fórum 1021
		Vara Única 1022

Comarca de Sapezal 1025
Diretoria do Fórum 1025
		Vara Única 1026

Comarca de Tabaporã 1027
		Vara Única 1027

Comarca de Tapurah 1030
		Vara Única 1030
		Juizado Especial Cível e Criminal 1037

Comarca da Terra Nova do Norte 1038
		Vara Única 1038



Comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade 1044
Diretoria do Fórum 1044
		Vara Única 1044

Comarca de Vera 1045
		Vara Única 1045
		Juizado Especial Cível e Criminal 1057



COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003734-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON GARCIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO LEONARDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003734-11.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: AMILTON 

GARCIA DA SILVA EXECUTADO: NIVALDO LEONARDO DOS SANTOS 

Vistos. Compulsando os autos verifico que até o momento a parte 

exequente não procedeu com o recolhimento das custas e taxas 

processuais, assim, DETERMINO a que a parte exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial para: 1) PROCEDER com o recolhimento 

das custas processuais (artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015), ou, 

juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento 

da distribuição (art. 290 do CPC/15). 2) Após decorrido tal prazo, com ou 

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

deliberação. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003041-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARKILENE MARTINS ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003041-61.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARKILENE MARTINS ARRUDA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, CARLOS ROBERTO 

COSTA Vistos. Compulsando os autos, verifico que a inicial não foi 

instruída com todos os documentos pertinentes, haja vista que não 

encontra-se prova documental do vínculo contratual entre as partes. 

Ressalto que o boleto juntado ao Id. 10606260 por si só não tem o condão 

de estabelecer o vínculo, tendo em conta que o comprovante de 

pagamento não foi aportado aos autos. Ante o exposto, com fulcro nos 

artigos 320 e 321, ambos do CPC/15, DETERMINO A EMENDA À INICIAL, no 

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

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

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

sob pena de indeferimento da petição inicial. CONSIGNE-SE que o presente 

despacho observa o que preconiza o art. 10 do CPC/15. INTIME-SE a parte 

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

providências.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002835-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MARQUES DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002835-47.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ELIAS 

MARQUES DO ROSARIO RÉU: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A Vistos. Ante a impossibilidade de juntar o contrato 

original, DEFIRO o pedido de Id. 14446619 da parte requerida e determino 

que a perícia seja realizada nos documentos juntados aos autos. No mais, 

cumpra-se a decisão saneadora de Id. 14183817. Ciência às partes.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003800-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003800-88.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A Advogado(s) do reclamante: FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ REQUERIDO: AIRTON PEREIRA Vistos. 1) 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das custas 

processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos autos os 

respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC). 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o(a) presente decisão/despacho observa o disposto 

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

determinação. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR IZAIAS LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000379-90.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): WALDEMIR IZAIAS LOPES Advogado(s) do reclamante: 

LUCAS BARELLA RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Advogado(s) do reclamado: MAURO PAULO GALERA MARI Vistos. 1. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que ainda 

pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

CONSIGNO que o decurso do prazo, implicará no silêncio pela inexistência 

e concordância, respectivamente. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002402-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COELHO NOGUEIRA - EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 6 de 1058



Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO & SCARAMAL TELECOMUNICACOES LTDA - ME (RÉU)

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002402-43.2017.8.11.0007. AUTOR(A): MARCELO 

COELHO NOGUEIRA - EIRELI - ME RÉU: CARVALHO & SCARAMAL 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME, CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A 

Vistos. Em análise detida dos autos denota-se que poderia ser proveitoso 

designar audiência de conciliação, ante a possibilidade de acordo, já que 

não há nos autos qualquer impedimento para o ato, assim, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 07 novembro de 2018, às 

17h30min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. INTIMEM-SE 

ambas as partes por intermédios de seus patronos para comparecerem ao 

ato (art. 334, § 3º, do CPC/15). CONSIGNE-SE que as partes devem estar 

acompanhadas de seus patronos, nos termos do art. 334, § 9º, do 

CPC/15. Cumpra-se o necessário.

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

Processo Número: 1003597-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. D. S. V. (AUTOR(A))

A. P. D. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. R. D. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003597-63.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ANA 

PAULA DOS SANTOS VELOSO, ISABELLY VITORIA DOS SANTOS 

VELOSO RÉU: JOSE AMADEU RAMOS DE LEMOS Vistos. Trata-se de 

pedido de custeamento de exame pericial (DNA) pelo Estado de Mato 

Grosso, sob o fundamento de que a suplicante é beneficiária da Justiça 

Gratuita (Id. 15830322). Compulsando aos autos se verifica que na 

decisão de Id. 12295540 foi concedida a autora as benesses da 

gratuidade da justiça. É o relatório do essencial. DECIDO. Sem delongas, o 

art. 95 do CPC/15, disciplina as questões concernentes ao adiantamento e 

pagamento de perícias a serem realizadas, sendo que o § 3º do referido 

dispositivo dispõe o que segue: “Art. 95. Cada parte adiantará a 

remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito 

adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a 

perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 

3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário 

de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos 

alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder 

Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos 

alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no 

caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado 

conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do 

Conselho Nacional de Justiça”. É latente a possibilidade de o exame ser 

custeado pelo Estado, pois, como já citado, a parte autora é amparada 

pelo benefício que lhe foi concedido, tendo em vista que comprovou nos 

termos do art. 99 do CPC/15 que seria prejudicada no seu próprio 

sustento, bem como de sua família em arcar com as custas judiciais. 

Portanto, ante a insuficiência de recursos da requerente reconhecida pelo 

Juízo, DEFIRO o pedido, contudo, por medida de cautela o vinculo a 

apresentação de orçamentos nos autos ou a justificação de não poder 

fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos para as 

deliberações necessárias. INTIMEM-SE. Ciência ao Ministério Público.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003525-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

T. D. O. J. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003525-42.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ROBERTA FELIX DE OLIVEIRA RÉU: EDSON JEZUR Vistos. 

Trata-se de ação de regulamentação do direito de visitas c/c antecipação 

de tutela ajuizada por Roberta Felix de Oliveira em face de Edson Jezur, 

ambos qualificados nos autos. A autora alega ser mãe do menor Tiago de 

Oliveira Jezur, fruto da relação com o requerido. Informa que as partes 

entabularam acordo nos autos da ação – código 116411 (3ª Vara) 

acordando quanto ao direito de visitas, alimentos e guarda do menor, 

ficando estabelecido em relação ao direito de visitas que a criança ficaria 

com o genitor duas vezes por mês, no segundo e quarto final de semana 

de cada mês. Relata que a última visita do menor com o pai ocorreu no 

mês de janeiro do corrente ano e logo após o menor passou por alguns 

problemas de saúde envolvendo sintomas emocionais, chegando inclusive 

a ficar hospitalizado. Preocupada com o bem estar do filho, afirma que 

procurou auxílio médico para saber o estado clínico do menor e o motivo 

pelo qual o mesmo ficava aflito quando o assunto era a visita ao genitor. 

Conta que o menor em 25/06/2018 foi avaliado pela psicóloga, a qual 

constatou que a criança “apresenta personalidade introvertida e tem 

dificuldade de falar sobre o pai, como também possui medo todas as 

vezes que vai à casa do genitor, que diante do parecer o menor chora e 

expressa sinais físicos de ansiedade” (sic). Acrescenta que a equipe 

técnica do CRAS em conversa com o menor constatou que ele “não gosta 

de ir à casa do pai, pois não gosta de ficar longe de casa e do seu 

padrasto e quanto esta na casa do Sr. Edson, o mesmo começa a brigar e 

xingar e acaba se afastando de casa, ficando tão somente com a sua avó 

paterna” (sic) e o Conselho Tutelar em seu relatório concluiu que o menor 

não se sente confortável quando o assunto é o pai. Aduz que a criança 

tem realizado tratamento contínuo, semanalmente e se encontra em 

processo psicoterapêutico, ressaltando ao final que não impede o 

requerido de manter contato com a criança ou de visitá-la, existindo 

apenas uma resistência do próprio do menor quando o assunto é o 

genitor. Em sede de tutela, requer a regularização provisória do direito de 

visitas e contato do requerido com o filho Tiago de Oliveira Jezur, 

estabelecendo que as visitas sejam feitas um vez no mês, aos finais de 

semana durante o dia, com a supervisão do Conselho Tutelar. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

necessário. Fundamento e Decido. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. Processe-se em segredo de justiça (CPC/2015, art. 189, II) e com 

isenção de custas. Passo a análise do pedido de tutela de urgência. Nos 

termos do artigo 300 e seguintes do CPC/2015 a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, “in 

verbis”: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo. De tal forma, a tutela de urgência é 

dividida em tutela cautelar destinada a assegurar o resultado final do 

provimento definitivo e do próprio mérito, tutela antecipada do processo, 

esta como medida provisória de natureza antecipatória, de cunho 

satisfativo e aquela como medida provisória de natureza cautelar, de 

cunho preventivo. Pois bem. No caso dos autos, diante das alegações da 

parte autora e pelos documentos trazidos na inicial, em sede de cognição 

sumária, vejo que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência 

se fazem presentes. Isso porque, o relatório psicológico, bem como o 

parecer psicológico e o ofício do Conselho Tutelar retratam a dificuldade 

apresentada pelo menor quando o assunto é o seu genitor. Consta no 

relatório psicológico acostado aos autos no id 15683174 que durante a 

avaliação a criança relatou a profissional que “tem medo todas as vezes 

que vai a casa de Edson e não sabe explicar exatamente o que sente, e 

ao relatar Tiago chora e expressa sinais físicos de ansiedade (agitação 

psicomotora)”(sic). O Conselho Tutelar em conversa com a criança relatou 

que o menor não gosta de ir à residência do pai, porque não gosta de ficar 

longe de sua casa e do seu padrasto Zé e que algumas vezes o genitor 

briga e xinga o mesmo, logo em seguida saí de casa e demora voltar, 

ficando com a avó paterna durante esse tempo. Após a conversa, os 

conselheiros concluíram que o menor fala com receio do pai (id 

15683176). De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, igualmente se faz presente, uma vez que deve ser preservado 

o melhor interesse da criança e no caso dos autos, ao menos, em sede de 

cognição sumária, o menor apresenta alteração comportamental quando o 
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assunto é relacionado ao seu genitor, conforme se vê nos relatórios 

acostados no caderno processual. Assim, deve ser resguardado o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social do menor, em 

condições de liberdade e de dignidade (art. 3º do ECA). Destaco que a 

decisão pode ser revista a qualquer momento processual, caso as provas 

a serem eventualmente produzidas não confirmem as alegações iniciais. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC/2015: 1. DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, para o fim de regulamentar provisoriamente o 

direito de visitas do requerido Edson Jezur em relação ao filho Tiago de 

Oliveira Jezur, estabelecendo que as visitas deverão ocorrer uma vez por 

mês, aos finais de semana durante o dia, com a supervisão do Conselho 

Tutelar. 2. Em análise sistemática da nova ordem processual imposta pelo 

vigor do CPC/15, em especial quanto ao disposto no parágrafo único do 

art. 693, no caput do art. 695 e no art. 697, vislumbra-se adequação do 

rito especial previsto na Lei de Alimentos para com o novo Procedimento 

Comum das ações de família. 3. Assim, CITE-SE pessoalmente a parte ré, 

mediante expedição de carta precatória, para comparecer à audiência de 

mediação e conciliação que será realizada pelo CEJUSC desta Comarca no 

dia 11 de dezembro de 2018, às 17h00, observando-se o disposto no § 1º 

do art. 695 do CPC/2015 (o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo) e que a citação deverá ocorrer com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias da data supra designada (CPC, art.4 695, § 2º), bem 

como, que a parte ré deverá comparecer à audiência acompanhada de 

seu advogado, ou, de Defensor Público (CPC, art. 695, § 4º). 4. 

CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso não haja 

autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

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

comparecer à audiência supra designada. 6. NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público e a Defensoria Pública. 7. PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o 

cadastramento do (a) menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, também 

na qualidade de autor (a). 8. PROVIDENCIE, também, o necessário para 

publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), 

observado os critérios de publicação para as ações que tramitam em 

segredo de justiça. 9. DETERMINO, ainda, a realização de estudo 

psicossocial pela equipe multidisciplinar na residência das partes, 

juntando-se o relatório no prazo de 05 (cinco) dias antes da audiência de 

conciliação/mediação. Providencie a Secretaria do Juízo as comunicações 

necessárias. Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002835-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MARQUES DO ROSARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das Partes, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestarem-se ao teor do Art. 

465, §1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000553-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. T. (EXEQUENTE)

Y. T. H. (EXEQUENTE)

Y. T. L. H. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. H. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000553-02.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: Y. T. H. e outros (2) EXECUTADO: MARCELO HENRIQUE 

Advogado(s) do reclamado: RAFAEL LEITE BARBOSA Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença proposta por Ycaro Teixeira Henrique e Yasmim 

Teixeira Lucas Henrique, ambos representados por sua genitora Célia 

Maria Teixeira em face de Marcelo Henrique, todos já qualificados. Com a 

inicial vieram diversos documentos. Após o recebimento da inicial (id 

12618063), a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento ao 

feito, inclusive pessoalmente (id 15084599), contudo quedou-se inerte, 

consoante atestam as certidões de id’s 14878283 e 15513487. No id 

15520319 aportou-se aos autos pedido da Defensoria Pública requerendo 

a extinção do feito pelo abandono, tendo o Ministério Público, de igual 

modo, se manifestado (id 13108319). Os autos vieram conclusos. Era o 

que tinha a relatar. Fundamento e Decido. Compulsando os autos, denoto 

que a parte exequente mesmo devidamente intimada pessoalmente para 

promover as diligências que lhe compete, sob pena de extinção do feito, 

quedou-se inerte, estando o feito paralisado há mais de 30 (trinta) dias, 

configurando, assim o abandono da causa, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do CPC/15. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários 

advocatícios. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002483-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002483-89.2017.8.11.0007. REQUERENTE: 

GRACIELE ROCHA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se ação previdenciária de auxílio doença 

proposta por Graciele Rocha da Silva em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a autora que é 

portadora de hanseníase (CID B92), além de sofrer de lumbargo com 

ciática (CID M544), dor lombar baixa (CID M545), cegueira e visão 

subnormal (CID H54) e em que pese seu quadro clínico, ao requerer o 

benefício de auxílio doença perante a autarquia previdenciária seu pleito 

foi indeferido, em razão de não ter sido constatada incapacidade. Por 

essa razão, requer a antecipação de tutela e, ao final, a condenação do 

requerido a conceder-lhe o benefício de auxílio doença, desde a data do 

requerimento administrativo. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. Foi determinada a emenda da exordial (Id. 9821717). Em 

decisão de Id. 10563360 a proemial foi recebida, bem como, deferida a 

justiça gratuita e determinada a realização de perícia médica. Laudo 

pericial carreado aos autos ao Id. 12913539. O requerido ofertou 

contestação (Id. 13723495), arguindo a preliminar de prescrição e, no 

mérito, requereu a improcedência da demanda. Houve impugnação à 

contestação (Id. 14473837). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre esclarecer que o caso 

em espeque é possível o julgamento antecipado do mérito, haja vista que 

considero que o feito está devidamente instruído para tanto (art. 355, 

inciso II, do CPC/15). Inicialmente, havendo a preliminar de descrição, 

passo à sua análise. DA PRESCRIÇÃO Sem delongas, tal pleito não 

merece muitas digressões, na medida em que o requerimento do benefício 

ora pretendido, teve seu indeferimento administrativo na data de 

11/08/2017, sendo que o ajuizamento da demanda se deu em 11/09/2017, 

ficando evidente o curto lapso entre o indeferimento administrativo e 

ajuizamento da ação, o que não enseja a modo algum, na prescrição 

arguida pela requerida. Além do mais, é fato que se trata de preliminar 

genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às parcelas que 

se pretende ver aplicada a matéria prescricional, sobremaneira que 

insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, REJEITO a preliminar 

de prescrição aventada pela parte ré. Pois bem, não havendo outras 

questões a serem analisadas e estando o processo devidamente 

instruído, e não havendo preliminares a serem apreciadas, passo ao 

julgamento do mérito. Consiste, então, o cerne da questão em comento, em 

saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado. Em 
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relação à Seguridade Social, a Constituição Federal de 1988, assim a 

conceitua em seu artigo 194, caput: “A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”. Segundo a Lei Previdenciária: “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 8.213/91). Nesta 

medida, os requisitos para a concessão do auxílio-doença são os 

seguintes: 1) vínculo do segurado com a Previdência Social; 2) 

incapacidade temporária para o trabalho; 3) carência de 12 contribuições 

mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção dos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como, nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três (03) anos, de acordo com os critérios 

de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe 

confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado (art. 26, II, da LB). Por sua vez, o laudo pericial juntado ao 

Id. 12913539 constatou que a autora está incapacitada para o trabalho, 

por sentir dores nos membros superiores e inferiores, mas que, a 

condição é temporária e a parte autora pode passar por reabilitação. 

Sendo assim, pode-se concluir que o autor se encontra incapacitado para 

o trabalho, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que 

regularmente exercia (empregada doméstica). Tocante ao requisito de 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de outra atividade que 

possa garantir a subsistência do trabalhador, o (a) médico (a) perito (a) 

concluiu que é temporária, porém que é necessário que a autora se 

submeta a tratamento. Assim, a incapacidade para o trabalho deve ser 

aferida se considerando as condições pessoais, idade, grau de instrução 

e situação socioeconômica do trabalhador, bem como, as atividades por 

ele desempenhadas. De tal forma, imperioso ressaltar que atualmente a 

requerente atualmente esta com 31 (trinta e um) anos de idade. No 

entanto, não há a informação do grau de instrução da mesma, porém, 

como já citado, existe a possibilidade de reabilitação. Assim, embora haja 

nos autos a comprovação quanto à incapacidade momentânea para as 

atividades que costumava desenvolver, é certo que tal fato não tem o 

condão de configurar impossibilidade de reabilitação profissional, pois, 

embora atualmente a mesma esteja incapacitada, não há nos autos provas 

de que seja impossível sua readequação no mercado de trabalho. Neste 

sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema: “PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. 

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE 

RECUPERAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 111/STJ. APELAÇÃO DA AUTORA 

DESPROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. 1. São 

requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários de auxílio 

doença ou aposentadoria por invalidez, na forma da Lei nº 8.213/91: 1) 

auxílio doença (art. 59): a) qualidade de segurado; b) cumprimento, se for 

o caso, do período de carência; c) incapacidade para o trabalho ou 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias. 2) A aposentadoria por 

invalidez (art. 42): além dos itens "a" e "b", descritos precedentemente, 

ser o segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2. Não há 

controvérsia nos autos quanto ao preenchimento dos requisitos de 

qualidade de segurado e do prazo de carência. 3. No caso concreto, a 

apelante é portadora de depressão recorrente, com episódio atual grave e 

psicose e, consoante laudo pericial, encontra-se total e temporariamente 

incapacitada para o trabalho. O perito foi claro em afirmar que se trata de 

patologia curável, havendo possibilidade de remissão dos sintomas em 

seis meses caso seja feito o tratamento adequado. Por sua vez, a autora, 

50 anos, não trouxe aos autos nenhuma prova com aptidão para 

demonstrar a impossibilidade de sua recuperação e/ou de reabilitação 

para outra função, ônus que lhe incumbia, eis que se trata de fato 

constitutivo da pretensão formulada na inicial. 4. Não preenchimento dos 

requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, consoante 

fixado no art. 42 da Lei nº 8.213/91. Auxílio-doença concedido 

corretamente em primeiro grau. 5. No tocante ao início do benefício, este 

deve ser mantido no dia do exame pericial, eis que não aferida a DII em 

outra data pelo perito judicial e ausente prova robusta em sentido 

contrário. 6. Salienta-se que o perito oficial goza da confiança do juiz que 

o nomeia para tal encargo e, estando equidistante das partes, a 

desconstituição de suas inferências tem de ser fundamentada em lastro 

probante suscetível de alterar a formação do juízo de convicção do 

magistrado, o que não se verifica na situação em tela, conquanto o 

julgador não esteja adstrito de maneira absoluta à prova pericial. 7. Os 

honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) estão em 

conformidade com o art. 20, § 4º, do CPC/1973. Contudo, nos termos da 

Súmula nº 111 do STJ, não incidem sobre as prestações vencidas após a 

sentença. 8. Apelação da autora desprovida. Remessa oficial parcialmente 

provida no tocante aos honorários advocatícios. (TRF 01ª R.; Ap-RN 

0005947-92.2009.4.01.3803; Primeira Câmara Regional Previdenciária de 

Juiz de Fora; Rel. Juiz Fed. Conv. Guilherme Fabiano Julien de Rezende; 

DJF1 01/07/2016)” grifei. Deste modo, levando em consideração o acima 

esposado, e em consonância ao disposto no art. 62 da Lei nº 8.213/91, 

não há, por ora, se falar em aposentadoria por invalidez em decorrência 

da moléstia que ora lhe assola: “Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional. (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 739, de 2016)”. O direito ao benefício 

previdenciário de auxílio doença, se mostra patente à medida que não 

houve comprovação nos autos, quanto à reabilitação profissional, seja 

através da prova documental carreada ao feito, ou pela prova pericial 

realizada no presente caso. Assim, como no caso dos autos todo 

incapacitado deve permanecer no gozo do benefício mencionado, até que 

seja restabelecida a sua capacidade profissional, ou, até mesmo, em caso 

contrário, passe a receber o benefício oriundo da aposentadoria por 

invalidez em caso de restar infrutífera a sua recolocação no meio de 

trabalho. Neste sentido, trago à baila os seguintes posicionamentos dos 

Egrégios Tribunais de Justiça Brasileiros: “PREVIDENCIÁRIO - PLEITO 

OBJETIVANDO A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL - SENTENÇA REFORMADA PARA RESTABELECER O 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA "O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez." (Art. 

62, Lei n. 8.213/1991) CONDENAÇÃO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA 

(ART. 475, § 2º, DO CPC)- REEXAME NECESSÁRIO DISPENSÁVEL - NÃO 

CONHECIMENTO APELO PROVIDO. (TJ-SC - AC: 20120560833 SC 

2012.056083-3 (Acórdão), Relator: Gaspar Rubick, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara de Direito Público Julgado)” grifei. Assim, pelo 

exposto a autora faz jus à concessão de auxílio doença. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO POR LAUDO OFICIAL. CESSAÇÃO INDEVIDA. 

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RESTABELECIMENTO 

DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA 

ADVOCATÍCIA. MULTA. 1. A sentença proferida está sujeita à remessa 

oficial, pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. O 

auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o período de 

carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 3. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e permanente para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 

8.123/91, quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. 5. Comprovada através de laudo médico pericial a 

incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade laboral, 

com possibilidade de reabilitação profissional, faz jus a parte autora ao 

restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, a partir da 

sua cessação indevida, reformando-se parcialmente a sentença que 

acolheu o pedido para aposentadoria por invalidez. 6 (...). (TRF-1 - AC: 

00396207720154019199 0039620-77.2015.4.01.9199, Relator: JUIZ 
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FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), Data de 

Julgamento: 07/10/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

18/11/2015 e-DJF1 P. 475)” grifei. Assim, da simples análise do quadro 

clínico da requerente, comprovado pela perícia, o impedimento para 

desenvolver atividades laborais momentaneamente, mas, existe a 

possibilidade de reabilitação para outras atividades, motivo pelo qual, 

resta-nos analisar sua condição de segurada. Frisa-se que a requerente 

requer que seja implantado o benefício de auxílio doença, contudo, 

atentando-se ao extrato CNIS juntado aos autos ao Id. 9815863 a autora 

em outras oportunidades já recebeu benefícios previdenciários, além de 

ter vínculos empregatícios intercalados entre os auxílios. Além do que, 

como cediço, no que pertine ao período de carência necessário à 

concessão na maioria dos benefícios previdenciários, “in casu”, não se 

aplica, conforme preconizado pelo art. 26 da Lei nº 8.213/91. “Art. 26. 

Independe de carência a concessão das seguintes prestações: (…); II - 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de 

qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem 

como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de 

Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e afecções 

especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho 

e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os critérios de 

estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que lhe confira 

especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (…)”. 

Assim sendo, resta caracterizada a qualidade de segurada da autora, não 

havendo que se falar, portanto, em falta de qualidade de segurado. 

Tocante ao termo inicial do benefício, resta sedimentado pela 

jurisprudência que, nos casos em que o auxílio foi cessado indevidamente, 

será o termo inicial o dia posterior a cessação, consoante julgado abaixo 

transcrito: “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AUXILIO DOENÇA. 

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. (...) 3. Segundo orientação jurisprudencial 

desta Segunda Turma e do Superior Tribunal de Justiça, o termo Inicial do 

Benefício será fixado da seguinte maneira: a) tratando-se de benefício não 

concedido pelo INSS, o auxílio-doença é devido a partir da data do início da 

incapacidade laboral, conforme data mencionada no laudo (art. 60, caput, 

2ª parte, da Lei 8.213/91), ou da data da entrada do requerimento, quando 

requerido por segurado afastado por mais de 30 (trinta) dias (art. 60, §1º, 

da Lei 8.213/91); b) em se tratando de restabelecimento de auxílio doença, 

o termo inicial é a data em que aquele fora indevidamente cessado, uma 

vez que o ato do INSS agrediu direito subjetivo do beneficiário desde 

aquela data. Não havendo recurso da parte autora quanto à fixação de 

dies a quo de forma diferenciada, deve-se manter a data prevista no 

comando decisório, dada a impossibilidade de reformatio in pejus; c) sendo 

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

aposentadoria por invalidez, será contada a partir do primeiro dia da 

cessação daquele; d) não sendo a hipótese do art. 43, caput, da Lei 

8.213/91, a data inicial será a do requerimento administrativo; e) ausente a 

prévia postulação administrativa, a data inicial do benefício será a data da 

citação válida, independente do momento em que apresentado o laudo 

pericial em juízo (STJ 1ª SEÇÃO REsp 1369165/SP, DJe 07/03/2014 - 

julgado submetido ao rito do 543-C do CPC); f) apartando-se o comando da 

origem dessas estipulações, sua reforma desafia recurso voluntário da 

parte prejudicada, podendo, caso possível, ser corrigido pelo crivo da 

remessa oficial. 4. In casu, tratando-se de restabelecimento de benefício, 

o termo inicial deverá ser fixado na data da cessação indevida. 5. 

Remessa oficial não conhecida. Apelação da parte autora não provida. A 

Turma, por unanimidade, não conheceu da remessa oficial e negou 

provimento à apelação da parte autora. (AC 0068227-66.2016.4.01.9199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:01/10/2018 PAGINA:.)” grifei. Destarte, o 

termo inicial do benefício almejado pela requerente será da data do 

indeferimento do pedido (11/08/2017 – Id. 9815884), haja vista que foi 

constatada que a incapacidade do autor não teria findado naquele 

momento. Por fim, restando comprovados os requisitos legais para 

obtenção do benefício de auxílio doença, imperiosa se faz a procedência 

dos pedidos contidos na presente demanda. DISPOSITIVO Nos termos do 

art. 490, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

autora Graciele Rocha da Silva e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de 

auxílio doença, desde o dia posterior ao da data do cessamento indevido 

(11/08/2017 – Id. 9815884), com renda mensal no valor equivalente a 91% 

(noventa e um por cento) do salário de benefício, devendo a autora ser 

incluída em processo de reabilitação profissional, nos termos dos artigos 

62 e 101 da Lei nº 8.213/91, mantendo-se o benefício até que seja 

eventualmente dada como habilitada para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou, se considerada insuscetível de 

recuperação, seja aposentada por invalidez, nos termos do artigo 42 e 

seguintes, da mesma Lei supramencionada; b) A efetuar o PAGAMENTO 

das parcelas retroativas do benefício de auxílio doença, desde o 

indeferimento na via administrativa (11/08/2017 – Id. 9815884), até a data 

imediatamente anterior a sua efetiva implantação, devendo incidir juros de 

mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, 

e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada 

parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, CONCEDO à requerente 

Graciele Rocha da Silva a TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na 

proemial. OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no art. 387 da 

CNGC-MT, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o 

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

decorrentes da inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de condenar o requerido no 

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

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

nº 7.603/01). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 

(um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do 

CPC/2015). Por fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da 

CGNC/MT segue ementa: “a) Segurado: Graciele Rocha da Silva. b) 

Benefício: Auxílio doença. c) Renda mensal: Prejudicado. d) Direito ao 

recebimento das parcelas atrasadas reconhecido desde a cessação 

indevida do auxílio doença (11/08/2017), até sua efetiva implantação”. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 98702 Nr: 7083-83.2011.811.0007

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilso Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rech - Espólio, Nadir Maria Rech, 

Ademir Rech

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOURA BAGANHA - 

OAB:13.050-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem acerca da Certidão do Sr. 

Oficial de Justiça encartada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 7935 Nr: 494-03.1996.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBF, DPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Coser - OAB:5.915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luiza Borges Santos - 

OAB:23940/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que às fl. 162 em decisão que acolheu 

os embargos de declaração opostos pela parte executada ora embargante 

ocorreu um erro material, haja vista que apesar de acolher a peça não foi 

alterado o parágrafo quanto à condenação em honorários advocatícios, 

mesmo que a decisão tenha sido em favor da embargante.

Deste modo, para corrigir o erro estampado na decisão retro, ratifico o 
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parágrafo que dispõe sob as verbas de sucumbência e, portanto, o 

seguinte parágrafo:

 “CONDENO a parte exequente ao pagamento de despesas e custas 

processuais, bem como aos honorários de sucumbência em favor da 

Defensoria Pública que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado 

da causa” sic. fl. 157. Agora se lê assim:

“CONDENO a parte exequente ao pagamento de despesas e custas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência em favor da 

patrona da parte executada (Maria Luiza Borges Santos), que arbitro em 

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

§ 2º, do CPC/15”.

No mais, cumpra-se a sentença r.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121666 Nr: 427-71.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO EVANGELISTA ESCOCIO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão c/c pedido liminar ajuizada por 

Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de João Evangelista 

Escócio Santos, todos já qualificados.

A inicial veio instruída com diversos documentos.

Às fls. 103, a parte autora peticionou pugnando pela desistência do feito, 

com sua ulterior extinção sem resolução do mérito.

Vieram os autos à minha conclusão.

 É o relatório. DECIDO.

Analisando o feito, verifico que ainda não houve triangularização da 

relação processual, ante a ausência de citação da parte ré, razão pela 

qual, a extinção do presente feito independe de concordância desta última. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015.

Custas pela parte autora (art. 90 do CPC/15).

Sem condenação em horários advocatícios.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT.

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

as cautelas de praxe.

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002402-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COELHO NOGUEIRA - EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO & SCARAMAL TELECOMUNICACOES LTDA - ME (RÉU)

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002402-43.2017.8.11.0007. AUTOR(A): MARCELO 

COELHO NOGUEIRA - EIRELI - ME RÉU: CARVALHO & SCARAMAL 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME, CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A 

Vistos. Em análise detida dos autos denota-se que poderia ser proveitoso 

designar audiência de conciliação, ante a possibilidade de acordo, já que 

não há nos autos qualquer impedimento para o ato, assim, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 07 novembro de 2018, às 

17h30min, a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. INTIMEM-SE 

ambas as partes por intermédios de seus patronos para comparecerem ao 

ato (art. 334, § 3º, do CPC/15). CONSIGNE-SE que as partes devem estar 

acompanhadas de seus patronos, nos termos do art. 334, § 9º, do 

CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000761-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELETICIA BRITO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000761-83.2018.8.11.0007. AUTOR(A): ELETICIA 

BRITO SILVA RÉU: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Em análise 

detida dos autos denota-se que poderia ser proveitoso designar audiência 

de conciliação, ante a possibilidade de acordo, já que não há nos autos 

qualquer impedimento para o ato, assim, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 07 novembro de 2018, às 17h00min, a ser 

realizada pelo CEJUSC desta Comarca. INTIMEM-SE ambas as partes por 

intermédios de seus patronos para comparecerem ao ato (art. 334, § 3º, 

do CPC/15). CONSIGNE-SE que as partes devem estar acompanhadas de 

seus patronos, nos termos do art. 334, § 9º, do CPC/15. Cumpra-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-10.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDAIR DE ARRUDA TAQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003747-10.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): EDAIR DE ARRUDA TAQUES RÉU: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT 

Vistos. Considerando a disposição no art. 3º, inciso I, alínea “c”, do 

Provimento nº 98/2004/CM, o cumprimento de cartas precatórias cíveis 

compete às 3ª e 6ª Varas, senão vejamos: Art. 3º. Fica atribuída às Varas 

Judiciais da Comarca de Alta Floresta, “ad referendum” do Egrégio Tribunal 

Pleno (Lei nº 4.964/85-COJE, art. 57), a seguinte competência: (...) c) Ao 

Juiz da 3ª e 6ª Varas, com exclusividade, processar o cumprimento de 

Cartas Precatórias Cíveis e, se for o caso, julgar os litígios daí 

decorrentes. De tal forma, tratando-se a respectiva carta oriunda de ação 

de indenização, necessário se faz a redistribuição dos presentes autos a 

uma das Varas supramencionadas. Assim, DETERMINO que seja 

REDISTRIBUÍDA a presente carta precatória a uma das Varas competentes 

desta Comarca para processar seu cumprimento. Cumpra-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002409-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA PEREIRA ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002409-35.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ASSAF & 

ASSAF LTDA - EPP RÉU: SILVANA PEREIRA ARAUJO Vistos. Após a 

homologação do acordo pactuado entre as partes (Id. 10346003), quando 

intimada para se manifestar a parte exequente informou que o executado 

não adimpliu com o acordo, motivo pelo qual requereu a intimação do 

executado para quitar a quantia devida. Pois bem, o art. 922, parágrafo 

único, do CPC/15, dispõe que em caso de descumprimento do acordo o 

processo de execução retomará seu curso normal, assim, tendo em vista 

que a parte exequente requereu a intimação do executado, não vejo 

óbices ao deferimento do pedido. Posto isto, nos termos do art. 922, 

parágrafo único, do CPC/15, constituo o título de judicial de pleno direito, 

portanto, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe 

processual para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas 

elencadas na CNGC/TJMT. INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º 

do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento, devidamente atualizado, acrescido das custas, sob pena de 

incidência de multa automática de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, nos termos do artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC. Após decorrido o 

prazo de que trata o item anterior, caso haja informação de pagamento 

nos autos e ela não tenha originado da parte credora, INTIME-SE esta 

última para dizer o que for de seu interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º, do 

CPC. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento 

voluntário, AGUARDE-SE o decurso do prazo também de 15 (quinze) dias 

para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 

CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, “caput”, CPC/2015). Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003085-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO BARBOSA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003085-46.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO BARBOSA DE ASSIS Advogado(s) do 

reclamante: ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

com pedido incidental de exibição de documentos proposta por Raimundo 

Nonato Barbosa de Assis em face de Ympactus Comercial Ltda. (nome 

fantasia Telexfree), objetivando a liquidação da sentença proferida pelo 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da ação 

civil pública sob nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Alega, em síntese, que 

celebrou contrato com a executada, adquirindo 02 (duas) cotas AdCentral 

Family, assim, com a publicação da sentença na ação civil pública, restou 

inerente seu direito de reaver a quantia paga. Assevera que não detém a 

posse dos documentos que comprovam a contratação com a requerida, 

pugnando pela intimação da executada a fim de exibir os documentos 

concernentes ao contrato havido entre as partes e ao prejuízo suportado, 

nos termos do art. 396 do CPC. Com a inicial vieram os documentos. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de ação de liquidação de sentença coletiva, em que a parte 

exequente requer a exibição dos documentos em posse da executada, 

aduzindo a existência de vínculo jurídico entre as partes. Inicialmente, 

cumpre esclarecer que no caso em comento a liquidação de sentença visa 

o aclaramento do quantum debeatur (quanto é devido), de modo que os 

elementos: andebeatur (a existência da dívida), cuidebeatur (a quem é 

devido) e quis debeat (quem deve) devem ser pré-existentes, entretanto, 

em se tratando de sentença proferida em ação civil pública coletiva, com 

efeitos erga omnes, cabe ao indivíduo lesado quando da propositura da 

liquidação de sentença demonstrar a presença de tais elementos, a fim de 

comprovar que os efeitos da sentença lhe alcançam. Nesse prisma, o 

recebimento da liquidação de sentença coletiva está condicionado à 

comprovação da relação jurídica entre as partes, a fim de evidenciar que a 

condenação proferida nos autos da ação coletiva abrange o negócio em 

tese realizado pelas partes. Entretanto, o exequente não juntou qualquer 

prova ou, ao menos, um início de prova documental, que indicasse a 

realização de negócio jurídico entre as partes, de maneira que a ausência 

desta prova material reflete na ausência do interesse de agir, pressuposto 

processual inerente ao bom desenvolvimento da demanda. O mesmo 

ocorre com o pedido incidental de exibição de documentos, que resta 

prejudicado pela ausência de comprovação da relação jurídica das partes, 

capaz de afirmar a obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais 

documentos, consoante art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado 

pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. Deverá o exequente 

comprovar: a) Data do ingresso na rede Telexfree; b) Qual e quantos 

planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family); c) Comprovante de 

pagamento para ingresso na rede; d) Se ativou contas 99 Telexfree e 

quantas ativou; e) Se recebeu alguma bonificação enquanto permaneceu 

no negócio, qual o valor e qual a data do recebimento; f) Caso o ingresso 

no negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é 

o terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgador e demonstrar que 

pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo. g) Boletos Bancários e 

comprovantes de pagamento, caso tenha ingressado dessa forma; h) 

Extrato Bancário de Transferência de valores ao divulgador já atuante e 

que comprou suas contas na empresa, situação ocorrida quando do 

ingresso através de outro divulgador; i) Print de telas do Back Office; j) 

E-mail enviados pela empresa, que comprovam a existência, ativação, 

pagamento das contas adquiridas; k) Requerimento de devolução; l) 

Contrato; m) Caso não possua nenhum dos documentos informados 

anteriormente, terá ao menos que saber informar a quantidade de contas 

adquiridas em seu CPF, os valores pagos, a data do pagamento/ativação 

da conta, e login criado. Em relação ao pedido de justiça gratuita, a meu 

ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do CPC/15, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Para demostrar 

um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por 

meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir uma pessoa 

como hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar líquida de até 03 

(três) salários mínimo, entretanto, nos casos em que a pessoa possua 

vultoso patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, 

necessitando aquele que requer assistência da defensoria prove sua 

condição de hipossuficiência por documentos, vejamos: Art. 3º. Todo 

aquele que não se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da 

necessidade poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor 

Público Geral do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar 

mensal ultrapassar a quantia líquida de três salários mínimos, não tem 

como arcar com os honorários de advogado e custas processuais sem 

prejuízo do seu próprio sustento e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de 

que trata o caput deste artigo poderá ser apresentado com o 

preenchimento de formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão 

anexados: declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de 

avaliação socioeconômica; comprovantes de despesas com luz, água, 

telefone, aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que 

o requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da 

renda mensal, não se presume necessitado aquele que tem patrimônio 

vultoso, ficando a análise do caso a ser realizada nos termos do artigo 

anterior. Diante do exposto: 1. Determino a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos prova do negócio 

jurídico realizado entre as partes, bem como para que especifique os 

documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. 2. Intime-se, ainda, a parte autora para, em igual 

prazo, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a 
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hipossuficiência alegada (declarações de imposto de renda, extratos 

bancários, conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 3. Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o presente 

despacho observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso de não 

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003078-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON BIAZOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003078-54.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: EDISON BIAZOTTO Advogado(s) do reclamante: ELSON 

CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença com pedido incidental de 

exibição de documentos proposta por Edson Biazotto em face de 

Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia Telexfree), objetivando a 

liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que celebrou contrato com 

a executada, adquirindo 08 (oito) cotas AdCentral Family, desembolsando 

R$ 27.016,00 (vinte e sete mil reais e dezesseis centavos), assim, com a 

publicação da sentença na ação civil pública, restou inerente seu direito 

de reaver a quantia paga. Assevera que não detém a posse dos 

documentos que comprovam a contratação com a requerida, pugnando 

pela intimação da executada a fim de exibir os documentos concernentes 

ao contrato havido entre as partes e ao prejuízo suportado, nos termos do 

art. 396 do CPC. Com a inicial vieram os documentos. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de ação de 

liquidação de sentença coletiva, em que a parte exequente requer a 

exibição dos documentos em posse da executada, aduzindo a existência 

de vínculo jurídico entre as partes. Inicialmente, cumpre esclarecer que no 

caso em comento a liquidação de sentença visa o aclaramento do quantum 

debeatur (quanto é devido), de modo que os elementos: andebeatur (a 

existência da dívida), cuidebeatur (a quem é devido) e quis debeat (quem 

deve) devem ser pré-existentes, entretanto, em se tratando de sentença 

proferida em ação civil pública coletiva, com efeitos erga omnes, cabe ao 

indivíduo lesado quando da propositura da liquidação de sentença 

demonstrar a presença de tais elementos, a fim de comprovar que os 

efeitos da sentença lhe alcançam. Nesse prisma, o recebimento da 

liquidação de sentença coletiva está condicionado à comprovação da 

relação jurídica entre as partes, a fim de evidenciar que a condenação 

proferida nos autos da ação coletiva abrange o negócio em tese realizado 

pelas partes. Entretanto, o exequente não juntou qualquer prova ou, ao 

menos, um início de prova documental, que indicasse a realização de 

negócio jurídico entre as partes, de maneira que a ausência desta prova 

material reflete na ausência do interesse de agir, pressuposto processual 

inerente ao bom desenvolvimento da demanda. O mesmo ocorre com o 

pedido incidental de exibição de documentos, que resta prejudicado pela 

ausência de comprovação da relação jurídica das partes, capaz de 

afirmar a obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais 

documentos, consoante art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado 

pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. Deverá o exequente 

comprovar: a) Data do ingresso na rede Telexfree; b) Qual e quantos 

planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family); c) Comprovante de 

pagamento para ingresso na rede; d) Se ativou contas 99 Telexfree e 

quantas ativou; e) Se recebeu alguma bonificação enquanto permaneceu 

no negócio, qual o valor e qual a data do recebimento; f) Caso o ingresso 

no negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é 

o terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgador e demonstrar que 

pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo. g) Boletos Bancários e 

comprovantes de pagamento, caso tenha ingressado dessa forma; h) 

Extrato Bancário de Transferência de valores ao divulgador já atuante e 

que comprou suas contas na empresa, situação ocorrida quando do 

ingresso através de outro divulgador; i) Print de telas do Back Office; j) 

E-mail enviados pela empresa, que comprovam a existência, ativação, 

pagamento das contas adquiridas; k) Requerimento de devolução; l) 

Contrato; m) Caso não possua nenhum dos documentos informados 

anteriormente, terá ao menos que saber informar a quantidade de contas 

adquiridas em seu CPF, os valores pagos, a data do pagamento/ativação 

da conta, e login criado. Em relação ao pedido de justiça gratuita, a meu 

ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do CPC/15, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Para demostrar 

um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por 

meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir uma pessoa 

como hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar líquida de até 03 

(três) salários mínimo, entretanto, nos casos em que a pessoa possua 

vultoso patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, 

necessitando aquele que requer assistência da defensoria prove sua 

condição de hipossuficiência por documentos, vejamos: Art. 3º. Todo 

aquele que não se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da 

necessidade poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor 

Público Geral do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar 

mensal ultrapassar a quantia líquida de três salários mínimos, não tem 

como arcar com os honorários de advogado e custas processuais sem 

prejuízo do seu próprio sustento e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de 

que trata o caput deste artigo poderá ser apresentado com o 

preenchimento de formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão 

anexados: declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de 

avaliação socioeconômica; comprovantes de despesas com luz, água, 

telefone, aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que 

o requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da 

renda mensal, não se presume necessitado aquele que tem patrimônio 

vultoso, ficando a análise do caso a ser realizada nos termos do artigo 

anterior. Diante do exposto: 1. Determino a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos prova do negócio 

jurídico realizado entre as partes, bem como para que especifique os 

documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. 2. Intime-se, ainda, a parte autora para, em igual 

prazo, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (declarações de imposto de renda, extratos 

bancários, conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 3. Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o (a) presente 

despacho/decisão observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso 

de não cumprimento da referida determinação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003075-02.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANI VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003075-02.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: LUCIANI VIEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES Advogado(s) do 
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reclamante: ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

com pedido incidental de exibição de documentos proposta por Luciani 

Vieira de Oliveira Rodrigues em face de Ympactus Comercial Ltda. (nome 

fantasia Telexfree), objetivando a liquidação da sentença proferida pelo 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da ação 

civil pública sob nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que 

celebrou contrato com a executada, adquirindo 04 (quatro) cotas 

AdCentral Family, desembolsando R$ 11.248,50 (onze mil duzentos e 

quarenta e oito reais e cinquenta centavos), assim, com a publicação da 

sentença na ação civil pública, restou inerente seu direito de reaver a 

quantia paga. Assevera que não detém a posse dos documentos que 

comprovam a contratação com a requerida, pugnando pela intimação da 

executada a fim de exibir os documentos concernentes ao contrato havido 

entre as partes e ao prejuízo suportado, nos termos do art. 396 do CPC. 

Com a inicial vieram os documentos. Vieram os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de ação de liquidação de 

sentença coletiva, em que a parte exequente requer a exibição dos 

documentos em posse da executada, aduzindo a existência de vínculo 

jurídico entre as partes. Inicialmente, cumpre esclarecer que no caso em 

comento a liquidação de sentença visa o aclaramento do quantum 

debeatur (quanto é devido), de modo que os elementos: andebeatur (a 

existência da dívida), cuidebeatur (a quem é devido) e quis debeat (quem 

deve) devem ser pré-existentes, entretanto, em se tratando de sentença 

proferida em ação civil pública coletiva, com efeitos erga omnes, cabe ao 

indivíduo lesado quando da propositura da liquidação de sentença 

demonstrar a presença de tais elementos, a fim de comprovar que os 

efeitos da sentença lhe alcançam. Nesse prisma, o recebimento da 

liquidação de sentença coletiva está condicionado à comprovação da 

relação jurídica entre as partes, a fim de evidenciar que a condenação 

proferida nos autos da ação coletiva abrange o negócio em tese realizado 

pelas partes. Entretanto, o exequente não juntou qualquer prova ou, ao 

menos, um início de prova documental, que indicasse a realização de 

negócio jurídico entre as partes, de maneira que a ausência desta prova 

material reflete na ausência do interesse de agir, pressuposto processual 

inerente ao bom desenvolvimento da demanda. O mesmo ocorre com o 

pedido incidental de exibição de documentos, que resta prejudicado pela 

ausência de comprovação da relação jurídica das partes, capaz de 

afirmar a obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais 

documentos, consoante art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado 

pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. Deverá o exequente 

comprovar: a) Data do ingresso na rede Telexfree; b) Qual e quantos 

planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family); c) Comprovante de 

pagamento para ingresso na rede; d) Se ativou contas 99 Telexfree e 

quantas ativou; e) Se recebeu alguma bonificação enquanto permaneceu 

no negócio, qual o valor e qual a data do recebimento; f) Caso o ingresso 

no negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é 

o terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgador e demonstrar que 

pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo. g) Boletos Bancários e 

comprovantes de pagamento, caso tenha ingressado dessa forma; h) 

Extrato Bancário de Transferência de valores ao divulgador já atuante e 

que comprou suas contas na empresa, situação ocorrida quando do 

ingresso através de outro divulgador; i) Print de telas do Back Office; j) 

E-mail enviados pela empresa, que comprovam a existência, ativação, 

pagamento das contas adquiridas; k) Requerimento de devolução; l) 

Contrato; m) Caso não possua nenhum dos documentos informados 

anteriormente, terá ao menos que saber informar a quantidade de contas 

adquiridas em seu CPF, os valores pagos, a data do pagamento/ativação 

da conta, e login criado. Em relação ao pedido de justiça gratuita, a meu 

ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do CPC/15, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Para demostrar 

um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por 

meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir uma pessoa 

como hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar líquida de até 03 

(três) salários mínimo, entretanto, nos casos em que a pessoa possua 

vultoso patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, 

necessitando aquele que requer assistência da defensoria prove sua 

condição de hipossuficiência por documentos, vejamos: Art. 3º. Todo 

aquele que não se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da 

necessidade poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor 

Público Geral do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar 

mensal ultrapassar a quantia líquida de três salários mínimos, não tem 

como arcar com os honorários de advogado e custas processuais sem 

prejuízo do seu próprio sustento e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de 

que trata o caput deste artigo poderá ser apresentado com o 

preenchimento de formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão 

anexados: declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de 

avaliação socioeconômica; comprovantes de despesas com luz, água, 

telefone, aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que 

o requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da 

renda mensal, não se presume necessitado aquele que tem patrimônio 

vultoso, ficando a análise do caso a ser realizada nos termos do artigo 

anterior. Diante do exposto: 1. Determino a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos prova do negócio 

jurídico realizado entre as partes, bem como para que especifique os 

documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. 2. Intime-se, ainda, a parte autora para, em igual 

prazo, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (declarações de imposto de renda, extratos 

bancários, conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 3. Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o (a) presente 

despacho/decisão observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso 

de não cumprimento da referida determinação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003066-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003066-40.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: GEANE VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

ELSON CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença com pedido 

incidental de exibição de documentos proposta por Geane Vieira dos 

Santos em face de Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia Telexfree), 

objetivando a liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que celebrou contrato com 

a executada, adquirindo 04 (quatro) cotas AdCentral Family, 

desembolsando R$ 13.396,00 (treze mil trezentos e noventa e seis reais), 

assim, com a publicação da sentença na ação civil pública, restou inerente 

seu direito de reaver a quantia paga. Assevera que não detém a posse 

dos documentos que comprovam a contratação com a requerida, 

pugnando pela intimação da executada a fim de exibir os documentos 

concernentes ao contrato havido entre as partes e ao prejuízo suportado, 

nos termos do art. 396 do CPC. Com a inicial vieram os documentos. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de ação de liquidação de sentença coletiva, em que a parte 

exequente requer a exibição dos documentos em posse da executada, 

aduzindo a existência de vínculo jurídico entre as partes. Inicialmente, 

cumpre esclarecer que no caso em comento a liquidação de sentença visa 

o aclaramento do quantum debeatur (quanto é devido), de modo que os 
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elementos: andebeatur (a existência da dívida), cuidebeatur (a quem é 

devido) e quis debeat (quem deve) devem ser pré-existentes, entretanto, 

em se tratando de sentença proferida em ação civil pública coletiva, com 

efeitos erga omnes, cabe ao indivíduo lesado quando da propositura da 

liquidação de sentença demonstrar a presença de tais elementos, a fim de 

comprovar que os efeitos da sentença lhe alcançam. Nesse prisma, o 

recebimento da liquidação de sentença coletiva está condicionado à 

comprovação da relação jurídica entre as partes, a fim de evidenciar que a 

condenação proferida nos autos da ação coletiva abrange o negócio em 

tese realizado pelas partes. Entretanto, o exequente não juntou qualquer 

prova ou, ao menos, um início de prova documental, que indicasse a 

realização de negócio jurídico entre as partes, de maneira que a ausência 

desta prova material reflete na ausência do interesse de agir, pressuposto 

processual inerente ao bom desenvolvimento da demanda. O mesmo 

ocorre com o pedido incidental de exibição de documentos, que resta 

prejudicado pela ausência de comprovação da relação jurídica das partes, 

capaz de afirmar a obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais 

documentos, consoante art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado 

pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do 

documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que 

se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em 

que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa 

existe e se acha em poder da parte contrária. Deverá o exequente 

comprovar: a) Data do ingresso na rede Telexfree; b) Qual e quantos 

planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family); c) Comprovante de 

pagamento para ingresso na rede; d) Se ativou contas 99 Telexfree e 

quantas ativou; e) Se recebeu alguma bonificação enquanto permaneceu 

no negócio, qual o valor e qual a data do recebimento; f) Caso o ingresso 

no negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é 

o terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgador e demonstrar que 

pagou ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo. g) Boletos Bancários e 

comprovantes de pagamento, caso tenha ingressado dessa forma; h) 

Extrato Bancário de Transferência de valores ao divulgador já atuante e 

que comprou suas contas na empresa, situação ocorrida quando do 

ingresso através de outro divulgador; i) Print de telas do Back Office; j) 

E-mail enviados pela empresa, que comprovam a existência, ativação, 

pagamento das contas adquiridas; k) Requerimento de devolução; l) 

Contrato; m) Caso não possua nenhum dos documentos informados 

anteriormente, terá ao menos que saber informar a quantidade de contas 

adquiridas em seu CPF, os valores pagos, a data do pagamento/ativação 

da conta, e login criado. Em relação ao pedido de justiça gratuita, a meu 

ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do CPC/15, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Para demostrar 

um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por 

meio da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir uma pessoa 

como hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar líquida de até 03 

(três) salários mínimo, entretanto, nos casos em que a pessoa possua 

vultoso patrimônio, a presunção de necessidade resta debelada, 

necessitando aquele que requer assistência da defensoria prove sua 

condição de hipossuficiência por documentos, vejamos: Art. 3º. Todo 

aquele que não se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da 

necessidade poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor 

Público Geral do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar 

mensal ultrapassar a quantia líquida de três salários mínimos, não tem 

como arcar com os honorários de advogado e custas processuais sem 

prejuízo do seu próprio sustento e/ou do de sua família. § 1º. O recurso de 

que trata o caput deste artigo poderá ser apresentado com o 

preenchimento de formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão 

anexados: declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de 

avaliação socioeconômica; comprovantes de despesas com luz, água, 

telefone, aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que 

o requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da 

renda mensal, não se presume necessitado aquele que tem patrimônio 

vultoso, ficando a análise do caso a ser realizada nos termos do artigo 

anterior. Diante do exposto: 1. Determino a intimação da parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos prova do negócio 

jurídico realizado entre as partes, bem como para que especifique os 

documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito. 2. Intime-se, ainda, a parte autora para, em igual 

prazo, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (declarações de imposto de renda, extratos 

bancários, conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 3. Após 

decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o (a) presente 

despacho/decisão observa o disposto no artigo 10 do CPC/2015, no caso 

de não cumprimento da referida determinação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

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

Processo Número: 1000598-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES SANTI DE ALENCAR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000598-06.2018.8.11.0007. AUTOR(A): FABIO 

RODRIGUES DE ALENCAR RÉU: CHARLES SANTI DE ALENCAR Vistos. De 

início, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante dos documentos 

juntados pela parte requerida, salientando que poderá este ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. Sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretenda produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo 

de quinze (15) dias, valendo o silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. 1) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. 2) Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos 

CONCLUSOS para julgamento antecipado da lide, designação de audiência 

ou saneamento do feito, conforme o caso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002752-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002752-31.2017.8.11.0007. REQUERENTE: MARIA 

SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica proposta por Maria Siqueira dos Santos 

contra o Banco Bradesco Financiamentos S/A, ambos devidamente 

qualificados. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. O 

requerido ofertou contestação (Id. 11114802), alegando, entre outras 

matérias a conexão deste processo com outros. A parte autora impugnou 

a contestação (Id. 13263414). Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, sendo arguida a conexão 

da presente com outras demandas ajuizadas pela parte autora, passo à 

sua apreciação, haja vista que a análise de tal ponto determinará a 

competência para o processamento da ação. Apenas a título ilustrativo, 

conceitua-se conexão quando duas ou mais ações tiver em comum o 
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pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/15). O caso enseja a 

modificação da competência relativa, devendo as ações serem reunidas, 

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

contraditórias ou conflitantes, caso decidido separadamente. A referida 

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

respectivamente, que “a reunião das ações propostas em separado 

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

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

bem. Em consulta ao Sistema PJe, verifiquei que na 3ª Vara desta 

Comarca tramita a ação de Autos nº 1002355-69.2017.8.11.0007, 

distribuída em 30/08/2017, às 08h58min, tendo os mesmos litigantes, bem 

como a causa de pedir semelhante (declaração de inexistência de relação 

jurídica). Assim, por imperativo lógico, as questões devem ser resolvidas 

de maneira uniforme, pois, decorrem dos mesmos fatos, já que em ambas 

as ações discutem a inexistência de relação jurídica, de modo que o 

instituto da conexão deve ser reconhecido entre as demandas, nos 

termos do artigo 55 do CPC/15, além de que, mesmo se não houvesse 

conexão, tal circunstância implicaria no uso do § 3º do mesmo artigo, uma 

vez que qualquer decisão proferida naqueles autos poderia gerar 

impactos sob estes. No presente caso, a solução se dará pela prevenção 

que, como sabido, é o instrumento adequado para que se saiba em qual 

Juízo serão reunidas as causas conexas. O Código de Processo Civil traz 

a seguinte regra de prevenção “o registro ou a distribuição da petição 

inicial torna prevento o juízo” (art. 59), sendo que a primeira demanda a 

ser ajuizada e que continua em trâmite é a de Autos nº 

1002355-69.2017.8.11.0007, distribuída em 30/08/2017, às 08h58min. A 

saber, o TJMT já se posicionou da seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

COBRANÇA DE ALUGUEL- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- 

AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RENOVAÇÃO 

LOCATÍCIA PENDENTE DE JULGAMENTO - CONEXÃO - NECESSIDADE DE 

JULGAMENTO SIMULTÂNEO- SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR 

ACOLHIDA.O instituto da conexão tem o objetivo de evitar decisões 

contraditórias, de modo que, inclusive, não há necessidade de que a 

identidade entre os objetos ou a causa de pedir das ações seja absoluta, 

bastando existir liame que torne necessário o julgamento unificado das 

demandas.Imprescindível que as ações sejam julgadas em conjunto ante a 

possibilidade de ocorrer decisões conflitantes, especialmente se houver 

provimento do recurso aviado na ação de despejo. (Ap 143743/2016, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017)”. Ressalto que houve ações ajuizadas em primeiro momento 

(6ª  Vara –  1002318-42.2017.8.11.0007 e 1ª  Vara  – 

1002305-43.2017.8.11.0007 e 1002313-20.2017.8.11.000), no entanto, as 

mesmas foram julgadas extintas e ambas transitaram em julgado, portanto, 

não ensejam na reunião das ações (art. 55, § 1º, do CPC/15). Ante o 

exposto, existindo conexão entre as ações, DECLINO A COMPETÊNCIA 

para processo e julgamento do presente feito, DETERMINANDO a remessa 

dos autos ao r. Juízo da 3ª Vara desta Comarca, a fim de serem julgadas 

simultaneamente, procedendo as baixas e anotações de estilo. Friso que 

em função do declínio de competência os demais pontos levantados pelas 

partes não podem ser analisados por estes Juízo, restando prejudicadas 

as questões suscitadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de praxe.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000261-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000261-17.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): FRANCISCO ALVES DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado(s) do reclamado: 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS Vistos. Diante da 

necessidade de readequar a pauta de audiências, retifico o horário do ato, 

mantendo a audiência de conciliação/mediação para o dia 07/11/2018, às 

17h30min., a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca, nos moldes do 

despacho anterior. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003241-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONI CREI SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003241-68.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Advogado(s) do reclamante: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, 

MARIA LUCILIA GOMES REQUERIDO: RONI CREI SOARES Vistos. Indefiro o 

pedido de reiteração de consulta via bacenjud e infojud em nome do 

requerido visando localizar o bem, pelas mesmas razões consignadas na 

decisão de id 14179982. Primeiro porque o requerido foi regularmente 

citado, informando no ato que vendeu o veículo para terceiro. Segundo, 

porque os referidos sistemas não tem a funcionalidade técnica de 

localização de bens, mas sim, informações pessoais de determinada 

pessoa, não podendo localizar bens através dos referidos sistemas. 

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

impulso necessário ao feito, sob pena de extinção do feito (artigo 485, VI, 

do CPC/15). Decorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003142-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO KUSTER OAB - 798.653.051-00 (REPRESENTANTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003142-98.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: B. M. K. Advogado(s) do reclamante: ELSON CRISTOVAO 

ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de 

Ação de Liquidação de Sentença proposta por Bruno Medeiros Kuster, 

representado por seu genitor Marcos Antônio Kuster em face de 

Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia Telexfree) e outros, objetivando 

a liquidação da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rio Branco/AC nos autos da ação civil pública sob nº 

0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que representado por seu 

genitor desembolsou o valor de R$ 31.663,50 (trinta e um mil seiscentos e 

sessenta e três reais e cinquenta centavos) para a aquisição de contas 

Family da executada, assim, com a publicação da sentença na ação civil 

pública, restou inerente seu direito de reaver a quantia paga. Requer a 

intimação da executada a fim de exibir todos os documentos concernentes 

ao contrato havido entre as partes e ao prejuízo suportado, nos termos do 

art. 396 do CPC/15, afirmando possuir apenas as cópias dos boletos 

pagos à executada, a fim de comprovar a sua qualidade de divulgador. 

Com a inicial vieram os documentos. No id 10813166, foi determinada 

emenda à inicial, para a parte autora trazer aos autos, a efetivação do 

vínculo contratual apontado na inicial, bem como comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos financeiros. Na emenda a inicial id 11054415, 

a parte autora retificar a peça inicial no tocante a informação da junta de 

boletos pagos, para fazer constar como correto à juntada dos logins das 

contas. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de ação de liquidação de sentença coletiva, em que a 

parte exequente requer a exibição dos documentos em posse da 

executada, aduzindo a existência de vínculo jurídico entre as partes. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que no caso em comento a liquidação de 

sentença visa o aclaramento do quantum debeatur (quanto é devido), de 
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modo que os elementos: andebeatur (a existência da dívida), cuidebeatur 

(a quem é devido) e quis debeat (quem deve) devem ser pré-existentes, 

entretanto, em se tratando de sentença proferida em ação civil pública 

coletiva, com efeitos erga omnes, cabe ao indivíduo lesado quando da 

propositura da liquidação de sentença demonstrar a presença de tais 

elementos, a fim de comprovar que os efeitos da sentença lhe alcançam. 

Nesse prisma, o recebimento da liquidação de sentença coletiva está 

condicionado à comprovação da relação jurídica entre as partes, a fim de 

evidenciar que a condenação proferida nos autos da ação coletiva 

abrange o negócio em tese realizado pelas partes. A parte autora, 

intimada para emendar a inicial com fim de trazer os boletos pagos que 

comprovariam o vínculo com o parte requerida, veio aos autos para 

retificar a inicial, afirmando que não se trata de boletos, mas sim de logins 

das contas junto a requerida. Analisando os autos, verifico que o autor 

afirmou como única prova de vínculo o login que supostamente possui 

junto à empresa requerida, porém não juntou qualquer prova nesse 

sentido. Ora, em que pese tal afirmação, o próprio autor afirma em sua 

peça quais os possíveis meios para comprovar o vínculo, neste caso 

seriam: “Para fins de arbitramento e liquidação da sentença, faz-se 

necessária a comprovação do vínculo entre o requerente e o Réu, o que 

pode ser feito das seguintes formas, vejamos: a) Contrato entre o 

divulgador e a Ré, e ou; b) Boletos pagos, comprovando os pagamentos 

realizados pelo divulgador à empresa Ré, e ou; c) Extrato bancário 

comprovando as transferências e pagamentos à empresa Ré, e ou; d) E- 

-vindas e procedimentos da vinculação, e ou; e) Print da tela do Back 

Office e logins de conta, evidenciando a vinculação do Requerente como 

divulgador dos produtos TELEXFREE e consequente direito ao crédito dos 

valores pagos. Ocorre que, dos documentos afirmados pelo autor 

capazes de comprovar o vínculo, no caso em tela, recai as alegações no 

item “e)” referido acima, entretanto, não basta apenas afirmar que possui 

login, necessário, também, que traga aos autos o Print da tela do Back 

Office e login de conta, como indício de que possuiria vínculo com a 

empresa requerida. Do contrário, bastando apenas a afirmação de que 

possui “tal login”, qualquer pessoa poderia, levianamente, vir ao judiciário 

em busca de tutela para o direito alegado. Portanto, para além da 

afirmação de que possui login, há necessidade de comprovar o vínculo a 

partir da possibilidade de ser um divulgador e, em consequência, teria 

acesso ao sistema do TelexFree. Trago a lume os termos em que exigidos 

para ser um divulgador e como se dá o acesso ao sistema, conforme 

REGULAMENTO GERAL DE CLIENTES E DIVULGADORES DE PRODUTOS 

juntado aos autos pelo requerente: 2.5 - DOS REQUISITOS PARA 

INGRESSO E PERMANÊNCIA NO SISTEMA DE MARKETING MULTINÍVEL. 

2.5.1 - o interessado em ingressar no Sistema de Marketing Multinível da 

TELEXFREE deverá associar-se por indicação de outro DIVULGADOR, 

mediante: a) preenchimento completo dos respectivos formulários de 

cadastramento, b) envio dos formulário de cadastramento; c) pagamento 

do valor relativo à adesão. DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES DO 

CLIENTE/ADERENTE. 3.1 - Ao completar o envio de seu cadastro, o novo 

associado, DIVULGADOR ou não, concorda em receber mensagens na 

sua caixa de correspondência eletrônica (e-mail), através das 

ferramentas especificas utilizada pelo sistema, enviadas por divulgadores 

ascendentes (upline) e descentes (downline) em sua linha bem como dos 

dos administradores da rede TELEXFREE com os demais propósitos. (...) 

3.5 - O código de acesso e senha do DIVULGADOR é pessoal e 

intransferível. A TELEXFREE não se responsabiliza pela segurança dos 

dados que estão gravados em mídia externa, pasta de computador de uso 

pessoal do DIVULGADOR. 3.5.1 – a utilização do ambiente virtual 

denominado back 0ffice pode ser utilizado para transferência de crédito 

entre DIVULGADORES e para pagamento de faturas, suas ou de terceiros, 

devendo o associado, DIVULGADOR ou não, acessar apenas o sítio 

eletrônico sob endereço www.telexfree.com, estando ciente que nenhum 

outro endereço é oficial e aprovado pela TELEXFREE. (...) 5.2 

DIVULGADOR: é aquela pessoa que, após efetuar sua adesão (ver 

cláusula a seguir), poderá adquirir um kit de contas VOIP com desconto 

exclusivo, podendo ser: a) ADCentral, com 10 contas 99TELEXFREE ou b) 

FAMILY, com 50 contas VOIP, passando, em ambos os casos, a receber 

um espaço virtual denominado BACK OFFICE e será utilizado para efetuar 

a postagem de anúncios para a venda destes produtos que adquiriu com 

desconto exclusivo; fazendo-o de forma assídua, a cada ciclos de sete 

dias ininterruptos, receberá mais uma conta VOIP. (...) 5.5 – DA ADESÃO 

ADCENTRAL FAMILY – O DIVULGADOR que desejar se habilitar na 

condição de “Adesão ADCentral FAMILY” deverá desembolsar o 

equivalente a US$ 1.375,00 (um mil trezentos e setenta e cinco dólares 

norte-americanos). 5.5.1 - Com esta adesão o DIVULGADOR terá 05 

(cinco) centrais de anúncios ativas, por 12 (doze) meses, a contar da 

data da sua ativação. Extrai-se das informações que, o requerente sendo 

divulgador, tem acesso ao sistema do telexfree e, em consequência, 

demonstrado o acesso, estaria comprovado o seu vínculo, já que somente 

com a aquisição de cotas é que terá acesso ao sistema. Portanto, o 

requerido tem login e senha de acesso ao telexfree, em tese poderia ter 

comprovado sua condição quando da emenda a inicial, mas não o fez. 

Tendo, unicamente, retificado a inicial para afirmar que possui logins o 

que, por si só, não é capaz de comprovar o vínculo com a empresa 

requerida e, fato que certamente não necessita de parte requerida para 

demonstração ao judiciário. Não obstante, não traz na inicial a data em que 

efetivamente ocorreram os pagamentos, nem mesmo, a forma pela qual foi 

feita a adesão. A informação é essencial tendo em vista que, a data do 

pagamento é a data pela qual ocorreu a adesão e, também, a data inicial 

em que deve ser realizada a atualização monetária, conforme determinado 

na sentença coletiva que dá ensejo a presente liquidação: B.7) Os valores 

a serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamentos do 

Fundo de Caução Retornável e dos Kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 – p 880/964). Ressalte-se que, não se pode confundir 

atualização monetária com juros de mora, que no caso das demandas 

envolvendo telexfree, claramente esclarecido pelo item B.7) do dispositivo 

da sentença na ação coletiva envolvendo a requerida, determina que a 

atualização monetária dos valores faz-se a partir do efetivo pagamentos 

do Fundo de Caução Retornável e dos Kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, assim, a atualização se faz desde o efetivo pagamento 

por quem aderiu à aquisição, sendo necessário a informação quanto a 

data do efetivo pagamento para realizar a liquidação, o que não há nos 

autos. Portanto, o exequente não juntou qualquer prova ou, ao menos, um 

início de prova documental, que indicasse a realização de negócio jurídico 

entre as partes, de maneira que a ausência desta prova material reflete na 

ausência do interesse de agir, pressuposto processual inerente ao bom 

desenvolvimento da demanda. O mesmo ocorre com o pedido incidental de 

exibição de documentos, que resta prejudicado pela ausência de 

comprovação da relação jurídica das partes, capaz de afirmar a 

obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais documentos, 

consoante art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado pela parte 

conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou 

da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam 

com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda 

o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha 

em poder da parte contrária. Ante o exposto, com fundamento no art. 10 

c/c art. 485, I e III, § 1°, todos do CPC, determino a intimação PESSOAL da 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos prova 

do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para que 

especifique os documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito. Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o (a) presente decisão/despacho observa o disposto 

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

determinação. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003137-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON STANICHESCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003137-76.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: AILTON STANICHESCH Advogado(s) do reclamante: ELSON 

CRISTOVAO ROCHA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença proposta por Ailton 

Stanichesch em face de Ympactus Comercial Ltda. (nome fantasia 
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Telexfree) e outros, objetivando a liquidação da sentença proferida pelo 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC nos autos da ação 

civil pública sob nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Aduz, em síntese, que 

celebrou contrato com a executada, adquirindo 02 (dois) kit AdCentral 

Family, desembolsando o valor de R$ 6.042,00 (seis mil e quarenta e dois 

reais), assim, com a publicação da sentença na ação civil pública, restou 

inerente seu direito de reaver a quantia paga. Requer a intimação da 

executada a fim de exibir todos os documentos concernentes ao contrato 

havido entre as partes e ao prejuízo suportado, nos termos do art. 396 do 

CPC/15, afirmando possuir apenas as cópias dos boletos pagos à 

executada, a fim de comprovar a sua qualidade de divulgador. Com a 

inicial vieram os documentos. No id 10813166, foi determinada emenda à 

inicial, para a parte autora trazer aos autos, a efetivação do vínculo 

contratual apontado na inicial, bem como comprovar a alegada 

hipossuficiência de recursos financeiros. Na emenda a inicial id 11038538, 

a parte autora retificar a peça inicial no tocante a informação da junta de 

boletos pagos, para fazer constar como correto à juntada dos logins das 

contas. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de ação de liquidação de sentença coletiva, em que a 

parte exequente requer a exibição dos documentos em posse da 

executada, aduzindo a existência de vínculo jurídico entre as partes. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que no caso em comento a liquidação de 

sentença visa o aclaramento do quantum debeatur (quanto é devido), de 

modo que os elementos: andebeatur (a existência da dívida), cuidebeatur 

(a quem é devido) e quis debeat (quem deve) devem ser pré-existentes, 

entretanto, em se tratando de sentença proferida em ação civil pública 

coletiva, com efeitos erga omnes, cabe ao indivíduo lesado quando da 

propositura da liquidação de sentença demonstrar a presença de tais 

elementos, a fim de comprovar que os efeitos da sentença lhe alcançam. 

Nesse prisma, o recebimento da liquidação de sentença coletiva está 

condicionado à comprovação da relação jurídica entre as partes, a fim de 

evidenciar que a condenação proferida nos autos da ação coletiva 

abrange o negócio em tese realizado pelas partes. A parte autora, 

intimada para emendar a inicial com fim de trazer os boletos pagos que 

comprovariam o vínculo com o parte requerida, veio aos autos para 

retificar a inicial, afirmando que não se trata de boletos, mas sim de logins 

das contas junto a requerida. Analisando os autos, verifico que o autor 

afirmou como única prova de vínculo o login que supostamente possui 

junto à empresa requerida, porém não juntou qualquer prova nesse 

sentido. Ora, em que pese tal afirmação, o próprio autor afirma em sua 

peça quais os possíveis meios para comprovar o vínculo, neste caso 

seriam: “Para fins de arbitramento e liquidação da sentença, faz-se 

necessária a comprovação do vínculo entre o requerente e o Réu, o que 

pode ser feito das seguintes formas, vejamos: a) Contrato entre o 

divulgador e a Ré, e ou; b) Boletos pagos, comprovando os pagamentos 

realizados pelo divulgador à empresa Ré, e ou; c) Extrato bancário 

comprovando as transferências e pagamentos à empresa Ré, e ou; d) E- 

-vindas e procedimentos da vinculação, e ou; e) Print da tela do Back 

Office e logins de conta, evidenciando a vinculação do Requerente como 

divulgador dos produtos TELEXFREE e consequente direito ao crédito dos 

valores pagos. Ocorre que, dos documentos afirmados pelo autor 

capazes de comprovar o vínculo, no caso em tela, recai as alegações no 

item “e)” referido acima, entretanto, não basta apenas afirmar que possui 

login, necessário, também, que traga aos autos o Print da tela do Back 

Office e login de conta, como indício de que possuiria vínculo com a 

empresa requerida. Do contrário, bastando apenas a afirmação de que 

possui “tal login”, qualquer pessoa poderia, levianamente, vir ao judiciário 

em busca de tutela para o direito alegado. Portanto, para além da 

afirmação de que possui login, há necessidade de comprovar o vínculo a 

partir da possibilidade de ser um divulgador e, em consequência, teria 

acesso ao sistema do TelexFree. Trago a lume os termos em que exigidos 

para ser um divulgador e como se dá o acesso ao sistema, conforme 

REGULAMENTO GERAL DE CLIENTES E DIVULGADORES DE PRODUTOS 

juntado aos autos pelo requerente: 2.5 - DOS REQUISITOS PARA 

INGRESSO E PERMANÊNCIA NO SISTEMA DE MARKETING MULTINÍVEL. 

2.5.1 - o interessado em ingressar no Sistema de Marketing Multinível da 

TELEXFREE deverá associar-se por indicação de outro DIVULGADOR, 

mediante: a) preenchimento completo dos respectivos formulários de 

cadastramento, b) envio dos formulário de cadastramento; c) pagamento 

do valor relativo à adesão. DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES DO 

CLIENTE/ADERENTE. 3.1 - Ao completar o envio de seu cadastro, o novo 

associado, DIVULGADOR ou não, concorda em receber mensagens na 

sua caixa de correspondência eletrônica (e-mail), através das 

ferramentas especificas utilizada pelo sistema, enviadas por divulgadores 

ascendentes (upline) e descentes (downline) em sua linha bem como dos 

dos administradores da rede TELEXFREE com os demais propósitos. (...) 

3.5 - O código de acesso e senha do DIVULGADOR é pessoal e 

intransferível. A TELEXFREE não se responsabiliza pela segurança dos 

dados que estão gravados em mídia externa, pasta de computador de uso 

pessoal do DIVULGADOR. 3.5.1 – a utilização do ambiente virtual 

denominado back 0ffice pode ser utilizado para transferência de crédito 

entre DIVULGADORES e para pagamento de faturas, suas ou de terceiros, 

devendo o associado, DIVULGADOR ou não, acessar apenas o sítio 

eletrônico sob endereço www.telexfree.com, estando ciente que nenhum 

outro endereço é oficial e aprovado pela TELEXFREE. (...) 5.2 

DIVULGADOR: é aquela pessoa que, após efetuar sua adesão (ver 

cláusula a seguir), poderá adquirir um kit de contas VOIP com desconto 

exclusivo, podendo ser: a) ADCentral, com 10 contas 99TELEXFREE ou b) 

FAMILY, com 50 contas VOIP, passando, em ambos os casos, a receber 

um espaço virtual denominado BACK OFFICE e será utilizado para efetuar 

a postagem de anúncios para a venda destes produtos que adquiriu com 

desconto exclusivo; fazendo-o de forma assídua, a cada ciclos de sete 

dias ininterruptos, receberá mais uma conta VOIP. (...) 5.5 – DA ADESÃO 

ADCENTRAL FAMILY – O DIVULGADOR que desejar se habilitar na 

condição de “Adesão ADCentral FAMILY” deverá desembolsar o 

equivalente a US$ 1.375,00 (um mil trezentos e setenta e cinco dólares 

norte-americanos). 5.5.1 - Com esta adesão o DIVULGADOR terá 05 

(cinco) centrais de anúncios ativas, por 12 (doze) meses, a contar da 

data da sua ativação. Extrai-se das informações que, o requerente sendo 

divulgador, tem acesso ao sistema do telexfree e, em consequência, 

demonstrado o acesso, estaria comprovado o seu vínculo, já que somente 

com a aquisição de cotas é que terá acesso ao sistema. Portanto, o 

requerido tem login e senha de acesso ao telexfree, em tese poderia ter 

comprovado sua condição quando da emenda a inicial, mas não o fez. 

Tendo, unicamente, retificado a inicial para afirmar que possui logins o 

que, por si só, não é capaz de comprovar o vínculo com a empresa 

requerida e, fato que certamente não necessita de parte requerida para 

demonstração ao judiciário. Não obstante, não traz na inicial a data em que 

efetivamente ocorreram os pagamentos, nem mesmo, a forma pela qual foi 

feita a adesão. A informação é essencial tendo em vista que, a data do 

pagamento é a data pela qual ocorreu a adesão e, também, a data inicial 

em que deve ser realizada a atualização monetária, conforme determinado 

na sentença coletiva que dá ensejo a presente liquidação: B.7) Os valores 

a serem restituídos pela ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores 

deverão ser atualizados monetariamente a partir do efetivo pagamentos do 

Fundo de Caução Retornável e dos Kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, e sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por 

meio de comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 

29/07/2013 – p 880/964). Ressalte-se que, não se pode confundir 

atualização monetária com juros de mora, que no caso das demandas 

envolvendo telexfree, claramente esclarecido pelo item B.7) do dispositivo 

da sentença na ação coletiva envolvendo a requerida, determina que a 

atualização monetária dos valores faz-se a partir do efetivo pagamentos 

do Fundo de Caução Retornável e dos Kits AdCentral ou AdCentral Family, 

conforme o caso, assim, a atualização se faz desde o efetivo pagamento 

por quem aderiu à aquisição, sendo necessário a informação quanto a 

data do efetivo pagamento para realizar a liquidação, o que não há nos 

autos. Portanto, o exequente não juntou qualquer prova ou, ao menos, um 

início de prova documental, que indicasse a realização de negócio jurídico 

entre as partes, de maneira que a ausência desta prova material reflete na 

ausência do interesse de agir, pressuposto processual inerente ao bom 

desenvolvimento da demanda. O mesmo ocorre com o pedido incidental de 

exibição de documentos, que resta prejudicado pela ausência de 

comprovação da relação jurídica das partes, capaz de afirmar a 

obrigatoriedade da executada em deter a posse de tais documentos, 

consoante art. 397 do CPC: Art. 397. O pedido formulado pela parte 

conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou 

da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam 

com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda 

o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha 

em poder da parte contrária. Ante o exposto, com fundamento no art. 10 

c/c art. 485, I e III, § 1°, todos do CPC, determino a intimação PESSOAL da 

parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos prova 

do negócio jurídico realizado entre as partes, bem como para que 
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especifique os documentos a serem exibidos, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito. Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o (a) presente decisão/despacho observa o disposto 

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

determinação. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002455-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI FRANKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002455-24.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): GENI FRANKE Advogado(s) do reclamante: ELISABETE 

APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1) A presente causa não apresenta 

complexidade em matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de 

designar a audiência de que trata o § 3º do art. 357 do CPC/2015 e PASSO 

A SANEAR o processo desde logo. Verifico que a parte requerida 

suscitou preliminar de prescrição em sede de contestação (id 12380784), 

o que passo a apreciar. Tal pleito não merece muitas digressões, na 

medida em que o requerimento do benefício ora pretendido, na via 

administrativa, deu-se em 14/09/2017 (id 9768108), e o ajuizamento da 

demanda, em 06/09/2017, interregno este, correspondente a menos de um 

mês, destoando por completo do período prescricional aplicável ao 

presente caso (quinquenal). Além do mais, é fato que se trata de 

preliminar genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às 

parcelas que se pretende ver aplicada a matéria prescricional, 

sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. Assim, REJEITO 

a preliminar de prescrição aventada pela parte ré. Inexistem outras 

preliminares ou questões processuais a serem decididas. 2) DEFIRO a 

prova testemunhal requerida pelas partes. 3) Sem o prejuízo de outros, 

FIXO como principal ponto controvertido, o exercício de atividade laboral 

rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício. 4) DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 12 de fevereiro de 2019, às 14h10min., 

devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos os 

litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da autora a 

necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o 

caso de não comparecimento. 5) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) 

pela parte informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante 

comprovação nos autos, observadas as regras do art. 455, do CPC/2015. 

5.1) As testemunhas arroladas pelas partes deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, nos termos do art. 455, § 2º, do CPC/15. 

6) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015. 7) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente 

decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 8) 

PROCEDA a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 da CNGC/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003921-19.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA VITORIA TEXEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)

José Antonio Tobias (IMPETRADO)

JOSE ANTONIO TOBIAS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003921-19.2018.8.11.0007. IMPETRANTE: 

BARBARA VITORIA TEXEIRA IMPETRADO: UNIFLOR-UNIAO DAS 

FACULDADES DE ALTA FLORESTA, JOSE ANTONIO TOBIAS, JOSÉ 

ANTONIO TOBIAS Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado 

por Bárbara Vitória Texeira contra suposto ato coator perpetrado pela 

Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF, representada por seu 

direito o Sr. José Antônio Tobias, todos devidamente qualificados. A inicial 

veio acompanhada com diversos documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É a breve síntese. DECIDO. Analisando a natureza da 

demanda, observo que a mesma discute matéria de competência da 

Justiça Federal, haja vista que o mandado de segurança indicou no polo 

passivo faculdade particular, sendo assim, este Juízo incompetente para 

processar o presente processo. Pois bem, a Lei n° 12.016/09 que dispõe 

quanto ao mandado de segurança em seu artigo 2º estabelece que: “Art. 

2º Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de 

ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de 

ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada.” Neste sentido, 

é de saber notório que a instituição é credenciada ao MEC para poder 

ministrar suas aulas, assim, não há como negar interesse da União, pois o 

tema recai sob a análise de mandado de segurança em face de ato, em 

tese, praticado por instituição de ensino superior, logo, a Justiça Federal é 

a responsável para dirimir as questões aqui discutidas. Senão, vejamos a 

jurisprudência acerca do tema: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE 

DIRETOR DE FACULDADE PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para 

processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Diretor 

de faculdade privada, que impediu a re-matrícula do impetrante em seu 

curso de graduação. (...) 8. Nos processos em que envolvem o ensino 

superior, são possíveis as seguintes conclusões: a) mandado de 

segurança - a competência será federal quando a impetração voltar-se 

contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade 

particular; (...) 9. Na hipótese, cuida-se de mandado se segurança 

impetrado por aluno com o fim de efetivar sua re-matrícula na Faculdade 

de Administração da FAGEP/UNOPAR ? entidade particular de ensino 

superior ? o que evidencia a competência da Justiça Federal. 10. Conflito 

negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo 

Federal, o suscitante. (CC 108.466/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 01/03/2010)” grifei. 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA 

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - RATIONE MATERIAE - DA 

JUSTIÇA ESTADUAL - ACOLHIMENTO - ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

SUPERIOR - ATO DE DIRETOR DA FACULDADE DE MEDICINA - 

UNIVERSIDADE PARTICULAR - DISCUSSÃO PERTINENTE A ACESSO AO 

ENSINO SUPERIOR - INCLUSÃO NA GRADE HORÁRIA DE DISCIPLINA DO 

PRÓXIMO SEMESTRE - INSTITUIÇÃO INCLUSA NO SISTEMA FEDERAL DE 

ENSINO POR FORÇA DO ARTIGO 16, DA LEI DE DIRETRIZES BÁSICAS - 

APLICABILIDADE DO ARTIGO 109, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. O acolhimento da preliminar 

de incompetência absoluta da Justiça Estadual se faz necessária, tendo 

em vista tratar a hipótese em exame de instituição de ensino superior 

inclusa no sistema federal de ensino, por força de norma específica da 

educação inserta no artigo 16, da Lei de Diretrizes Básicas. (AI 

72193/2007, DES. MUNIR FEGURI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/10/2007, Publicado no DJE 03/12/2007)”. 

Ressalvo, oportunamente, que não há nenhum óbice para a incompetência 

ser pronunciada de ofício, já que é caso de competência absoluta e está 

matéria pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. 

Neste sentido, em observância ao regramento jurídico e entendimento 

jurisprudencial adotado pelos tribunais pátrios, DECLINO A COMPETÊNCIA 

e, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC/15, DETERMINANDO a REMESSA ao 

r. Juízo da Justiça Federal da cidade de Sinop-MT. Intimem-se. Ciência à 

impetrante. Cumpra-se o necessário, procedendo com as baixas e 

cautelas de praxe.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001486-43.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIAS DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001486-43.2016.8.11.0007. AUTOR(A): ADEMIAS 

DIAS DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 

- INSS Vistos. Trata-se de ação de benefício assistencial ao idoso com 

pedido de antecipação de tutela proposto por Ademias Dias dos Santos 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a parte autora que é pessoa maior de 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, e que convive com seu cônjuge, sendo 

que ambos estão desempregados. Sustentando que necessita do 

benefício para manter sua subsistência, mas que, quando postulado 

administrativamente a concessão do benefício está lhe foi indeferido por 

ter renda familiar a ¼ do salário mínimo. A inicial veio acompanhada com 

diversos documentos. Recebida a exordial, foram deferidos os benefícios 

da Justiça Gratuita, mas postergada a análise do pedido de antecipação 

de tutela, para após a realização de estudo social a ser realizado junto à 

autora em sua residência (Id. 4588748). Aportou-se estudo social ao Id’s. 

5494928 e 5494938. Foi certificada a inércia da autarquia requerida (Id. 

10127664). Em manifestação de Id. 10477014 a parte autora pugnou pela 

procedência dos pedidos iniciais. Os autos vieram-me conclusos. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória. Inicialmente, nota-se que no 

presente caso a controvérsia do embate recai apenas sobre um aspecto, 

qual seja, se o autor atende ao requisito econômico para o fim de 

concessão do benefício pleiteado, pois como consta dos autos, a autora 

possui o requisito etário preenchido (65 anos). Pois bem. O benefício de 

amparo assistencial foi instituído para garantir a subsistência da parcela 

da população impossibilitada de trabalhar e sem meios próprios de 

subsistência, devido à idade avançada ou por ser portadora de 

deficiência, independentemente de qualquer reciprocidade contributiva. 

Para fazer jus ao benefício, o idoso, além de comprovar ser maior de 65 

(sessenta e cinco) anos, deve demonstrar a hipossuficiência financeira 

familiar, nos termos do artigo 203, V da Carta Magna: “Art. 203. A 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 

objetivos: (…); V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir 

meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei”. A matéria foi regulamentada pela Lei nº 8.742/93, 

que dispõe sobre a organização da assistência social, estabelecendo em 

seu artigo 20 o seguinte: “Art. 20. O benefício de prestação continuada é a 

garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso 

com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta 

pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2o 

Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com 

deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. § 3o 

Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um 

quarto) do salário-mínimo. (…)”. Deste modo e, sem sombra de dúvidas, a 

concessão do benefício de amparo assistencial restringe-se à 

comprovação, pelo requerente, do preenchimento de dois requisitos, quais 

sejam ter mais de 65 (sessenta e cinco) anos, e possuir renda familiar per 

capita inferior a ¼ do salário mínimo vigente. Nesta toada, o estudo social 

juntado aos autos deu parecer contrário a concessão do benefício em 

favor da parte requerente, sob o fundamento de que tem renda familiar 

superior a ¼ do salário mínimo vigente. Pois bem, o relatório de Id. 

5494938, referente ao estudo realizado na residência do autor 

consignando que lá no domicílio do requerente 05 (cinco) pessoas fazem 

morada, sendo residentes no mesmo lar o demandante, sua esposa, sua 

sobrinha e mais dois cunhados, que juntos percebem o montante de R$ 

3.748,00 (três mil e setecentos e quarenta e oito reais). Fazendo simples 

operação matemática constata-se que a renda per capita da família é de 

R$ 749,60 (setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), 

logo, superior a ¼ do salário mínimo atual que está no patamar de R$ 

238,50 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos). Ademais, o 

autor reside em casa própria e labora em empresa familiar, não 

preenchendo a situação de miserabilidade prevista no art. 20, § 3º, da Lei 

8.742/93, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é a medida que 

sem impõe. Neste sentido: ASSISTENCIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). IDOSO. IDADE 

SUPERIOR A 65 ANOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA 

NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. 

Sentença proferida na vigência do CPC/2015: não há que se falar em 

remessa necessária, a teor do art. 496, § 3º, I, do Código de Processo 

Civil. 2. O benefício de prestação continuada é devido à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir 

meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua 

família. 3. A família com renda mensal per capita inferior a ¼ do salário 

mínimo não é capaz de prover de forma digna a manutenção do membro 

idoso ou portador de deficiência física (§ 3º, art. 20, Lei 8.742/93). 

Contudo, o legislador não excluiu outras formas de verificação da 

condição de miserabilidade. Precedentes do STJ, da TNU e desta Corte. 4. 

Nos termos do art. 20, § 1o, da Lei nº 8.742/93, com redação dada pela Lei 

nº 12.435/2011, a família passou a ser composta pela parte requerente, o 

cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta 

ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os 

menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. 5. A perícia 

médica (fls. 43/48) constatou a incapacidade da parte autora (portadora 

de espondiloartrose e escoliose). 6. O estudo social (fls. 30/32) 

demonstrou que o núcleo familiar era composto pela autora, seu cônjuge e 

um filho. A renda auferida pela família advinha do salário do filho e do 

esposo, totalizando (2) dois salários mínimos, o que afasta a 

vulnerabilidade social. 7. A ausência de comprovação do atendimento a 

um dos requisitos exigidos pela Lei 8.742/93 enseja o indeferimento do 

benefício de amparo social. 8. Deferida a gratuidade de justiça requerida 

na inicial, fica suspensa a execução dos honorários de advogado 

arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), enquanto perdurar a situação de 

pobreza do autor pelo prazo máximo de cinco anos, quando estará 

prescrita. 9. A coisa julgada opera secundum eventum litis ou secundum 

eventum probationis, permitindo a renovação do pedido ante novas 

circunstâncias ou novas provas. 10. Apelação do INSS provida para julgar 

improcedente o pedido inicial. Recurso adesivo prejudicado.A Turma, por 

unanimidade, deu provimento à apelação do INSS e julgou prejudicado o 

recurso adesivo da parte autora. (AC 0009794-98.2018.4.01.9199, 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA:09/07/2018 PAGINA:.)”. In casu, tenho 

que restou não comprovada à situação de miserabilidade da parte autora, 

sendo a renda per capita do grupo familiar superior a ¼ do salário mínimo. 

No presente caso, não estou evidente a miserabilidade da parte autora, 

pois, conforme se dessume do estudo socioeconômico, os proventos da 

família ultrapassam consideravelmente ¼ do salário mínimo, sendo a renda 

per capita. Ora, a avaliação de miserabilidade não deve encontrar como 

barreira a porção de ¼ do salário mínimo vigente, mas sim, se amoldar a 

capacidade economia desvantajosa em que o ambiente familiar se 

encontre, que, para o caso concreto, não se mostra evidente. Destarte, 

não restaram comprovados os requisitos legais para obtenção do 

benefício do amparo social, mormente à condição familiar para 

manutenção do autor, sendo esta consideravelmente superior a ¼ do 

salário mínimo, com renda per capita de R$ 749,60 (setecentos e quarenta 

e nove reais e sessenta centavos). DISPOSITIVO Nos termos do art. 490, 

do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor 

Ademias Dias dos Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, em face da ausência dos requisitos legais, e via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a parte autora 

no pagamento de custas, que ficarão com sua EXIGIBILIDADE SUSPENSA 

pelo prazo do art. 98, § 3º do CPC/15, eis que o feito tramita sob o pálio da 

Justiça Gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios. Após o 

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

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se a CNGC-MT. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Vistos.
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Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003216-55.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003216-55.2017.8.11.0007. REQUERENTE: MIGUEL 

PEREIRA LOPES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. 

Trata-se de liquidação de sentença proposto por Miguel Pereira Lopes 

contra Ympactus Comércial Ltda., Carlos Roberto Costa e Carlos Naraniel 

Wanzeler, todos qualificados nos autos. Foi determinada a intimação da 

parte requerente para emendar a petição inicial, a fim de juntar aos autos 

documentos que comprovassem o vínculo contratual entre a ela e a 

requerida (Id. 10881136). A parte requerente se manifestou ao Id. 

11335674. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos, vejo que a parte autora 

não cumpriu a ordem judicial na decisão de Id. 10881136, pois apesar de 

se pronunciar tempestivamente, não aportou aos autos documentação 

pertinente que configure o vínculo contratual entre as partes. Assim, como 

a parte autora foi oportunizada a promover a juntada dos documentos 

faltantes, mas não conseguiu atender satisfatoriamente a determinação 

judicial, não resta ao Juízo outra alternativa a não ser indeferir a petição 

inicial, com a consequente extinção do presente feito sem resolução do 

mérito. Neste sentido, a jurisprudência tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEXFREE – 

EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO DIREITO 

– TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO 

APLICAÇÃO – PROVA POSSÍVEL DE SER PRODUZIDA PELO AUTOR – 

INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Facultado ao autor a emenda da 

petição inicial com provas mínimas do alegado direito, este não apresentou 

nenhuma prova, motivo pelo qual, indeferida a petição inicial. Não é caso 

de aplicar a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois a 

prova determinada pelo magistrado era possível de ser produzida pelo 

autor. Mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a 

produção de prova mínima. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, 

Publicado no DJE 05/07/2018)”. Por oportuno, consigno que não há 

necessidade de intimação pessoal da parte autora para tomar ciência 

quanto à extinção da ação sem resolução de mérito, por descumprimento 

da determinação judicial. Sobre o tema, o TJMT tem decidido: “[...] Esta 

Corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de 

extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação 

pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando 

a quitação do contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, 

a inércia do apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância 

de má-fé. (Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, 

Publicado no DJE 01/09/2017)”. DISPOSITIVO Por essas razões: 1) 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos dos artigos 320 e 321 c/c o 

artigo 485, inciso I, todos do CPC/15, JULGANDO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas e custas processuais. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002629-33.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLICIA MOURA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHILENE FERREIRA OAB - 077.629.456-36 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002629-33.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ANA 

CLICIA MOURA RODRIGUES PROCURADOR: CHILENE FERREIRA RÉU: 

BRADESCO SAUDE S/A Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

c/c danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por Ana Clicia 

Moura Rodrigues contra o Bradesco Saúde S/A, ambos devidamente 

qualificados. Entre um ato e outro, o requerido apresentou proposta de 

acordo (Id. 13142850). A autora em manifestação de Id. 14138950 

concordou com a oferta do requerido. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes e Id’s. 

13142850 e 14138950, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença, uma vez que são maiores, capazes e os 

direitos em questão são disponíveis. Via de consequência, JULGO 

PARCIALMENTE O MÉRITO DA DEMANDA, declarando-a EXTINTA, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. CONDENO ambas 

as partes ao pagamento de custas remanescentes se houverem pro rata 

(art. 90, §§ 2º e 3º, do CPC/15), todavia, em relação à autora SUSPENDO a 

exigibilidade, eis que beneficiária da Justiça Gratuita. Tendo em vista que a 

parte requerida reconheceu o pedido, CONDENO a demandada ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, do CPC/15). 

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

mediante as baixas e cautelas de praxe, observando o que dispõe a 

CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002523-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002523-71.2017.8.11.0007. AUTOR(A): MANOEL 

FRANCISCO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de Ação de Restabelecimento do Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela de Urgência proposta por 

Manoel Francisco da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS. Narrou que era segurado e que recebia auxílio-doença desde a data 

de 08 de fevereiro de 2008, em razão de ser portador de patologia que o 

incapacitava para o trabalho, mas teve seu benefício cessado em 17 de 

abril de 2017, após realização de nova perícia perante o INSS, a qual 

constatou não ser mais a parte autora, incapacitado para trabalho. 

Entendendo presentes os requisitos requereu a antecipação de tutela para 

a restabelecimento do benefício e juntou documentos. Por meio da decisão 

de ID 10058727, a) a magistrada contemporânea deferiu a gratuidade e 

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

depois da perícia; c) nomeou médico para elaboração de laudo pericial. O 

laudo pericial foi apresentado (ID 11499788). Por meio da contestação de 

ID 12381484 , a autarquia previdenciária arguiu a preliminar de prescrição 

quinquenal das parcelas. Impugnação à contestação apresentada sob o ID 

12418915. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Verifico que a 

parte requerida suscitou preliminar de prescrição, o que passo a apreciar. 

Pois bem. Sabe- se que prescrevem as parcelas vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme prevê o parágrafo 

único do art. 103, da Lei 8.213/91: “Art. 103. (...) Parágrafo único. 

Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido 

pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)”. Ademais, vale ressaltar que é 

nesse sentido que a jurisprudência firma seu entendimento, esclarecendo 
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que a impugnação de ato administrativo (indeferimento ou cancelamento 

de benefício previdenciário), deve ocorrer até cinco (05) anos após sua 

prática (TRF-5 - AC: 08000659320154058104 CE, Relator: Desembargador 

Federal Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 29/01/2016, 4ª 

Turma). No caso em tela, verifico que benefício fora indeferido 

administrativamente pelo requerido em 17/04/2017, no entanto, a autora 

ajuizou o presente feito em 17/09/2017, ou seja, menos de cinco (05) 

anos. Sendo assim, não acolho a preliminar de prescrição aventada pela 

parte ré, nos termos expostos. Não havendo outras questões processuais 

e estando o feito devidamente instruído por laudo pericial, passo à análise 

do pedido de mérito. A pretensão autoral consiste na obtenção judicial de 

auxílio-doença, que se encontra disciplinado nos artigos 59 e seguintes da 

Lei 8.213/91, dispositivos que exigem os requisitos abaixo transcritos: “a) 

qualidade de segurado; b) o período de carência, se exigido para o caso; 

c) incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 

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

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

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

a condição de segurado e o cumprimento da carência restaram 

comprovados por meio da leitura do CNIS acostado nos autos, ademais o 

requerente já recebia auxilio doença o que demonstra que a própria 

autarquia reconheceu que existia a qualidade de segurado; quanto à 

incapacidade, o perito constatou que a inaptidão para o trabalho, 

identificada por meio do exame realizado no requerente era parcial para as 

atividades que exigiam esforço físico moderado/intenso e permanente 

para as atividades que anteriormente exercia, motivo pelo qual o benefício 

pleiteado deve ser deferido. Nesse sentido è o entendimento 

jurisprudencial: “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 

AUXILIO-DOENÇA. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA AUXÍLIO CUMPRIDOS. JUROS. PARCIAL 

PROVIMENTO. 1. A autora gozou do benefício previdenciário 

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

foi restabelecido, por decisão de fls. 161/164, que antecipou os efeitos da 

tutela, com pagamento das parcelas vencidas entre a data de sua 

cessação e a implantação por determinação judicial. 2. A inaptidão para a 

atividade laborativa foi constatada pelo perito judicial, que atestou que a 

parte autora está incapacitada total e temporariamente para o trabalho, 

devendo a Autora ser submetida a nova perícia com prazo de 

aproximadamente de 6 meses, tempo suficiente para a estabilização do 

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

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

00496991820154019199, JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 

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

e-DJF1 DATA:16/03/2018 PAGINA:.)”. “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. SEGURADA ESPECIAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO. 

REQUISITOS PRESENTES. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA DE PRAZO LONGO PARA O TRABALHO. CONSECTÁRIOS 

LEGAIS. HONORÁRIOS. (...) 2. São requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c 

artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, assim como a comprovação de 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa. 3. A condição de 

segurada especial está comprovada por início de prova material, bem 

como pelo fato de o INSS ter-lhe concedido benefício de auxílio doença na 

via administrativa. 4. Estando comprovado pelo laudo pericial que a 

incapacidade da autora para o trabalho é total e temporária de longo 

prazo, não poderia ter sido cessado o auxílio doença apenas dois meses 

após a realização da perícia, sendo razoável a concessão do benefício 

pelo período de mais um ano para que a parte possa se recuperar e se 

tratar efetivamente. A DCB (data de cessação do benefício) fica fixada em 

15/11/2015. 5. Correção monetária e juros de mora de acordo com a 

versão mais atualizada do Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos da Justiça Federal, devendo ser observada, quanto à 

atualização monetária, a orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE 870.947 (repercussão geral, tema 810). 6. Honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

em atraso (Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC). 7. Isenção de 

custas processuais, nos termos da lei. 8. Apelação parcialmente provida. 

A Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação. 

(ACORDAO 00024420620134013819, JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES 

DE ALMEIDA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 DATA:26/03/2018 PAGINA:.)”. Em relação ao termo inicial 

do devido, como sedimentado na jurisprudência pátria, o pagamento do 

benefício deve retroagir até a data da indevida cessação. Nessa trilha 

jurídica: “82026208 - PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DA 

INCAPACIDADE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. DATA DA 

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

Benefício, segundo orientação jurisprudencial desta Segunda Turma e do 

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

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

aposentadoria por invalidez será contada a partir do primeiro dia da 

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

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

requerimento administrativo; b) ausente a prévia postulação administrativa, 

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

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

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

Apelação da parte autora não provida. Remessa oficial parcialmente 

provida para que sejam observadas as estipulações constantes no voto 

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

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

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

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

à implantação do benefício de auxílio-doença em favor de Manoel 

Francisco da Silva, desde a cessação do benefício em 17/04/2017, 

devendo se submeter à revisão administrativa periódica, acrescidas as 

parcelas atrasadas dos juros moratórios e correção monetária, nos 

termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por verificar presentes 

os requisitos, CONCEDO a tutela de urgência neste ato. OFICIE-SE ao 

requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC/MT, 

requisitando a implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo 

de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da 

inércia. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, 

§3º, I, do CPC. DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, 

§ 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Nos 

termos do art. 1.288 da CNGC, declaro: I) Manoel Francisco da Silva; II) 

Auxílio-Doença; III) Renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício; IV) DIB – Cessação do auxílio-doença em 17/04/2017; 

V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do pagamento – 30 dias, a contar 

da intimação da presente sentença. Certificado o trânsito em julgado, caso 

não seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001821-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001821-28.2017.8.11.0007. AUTOR(A): JOAQUIM 

JOSE DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de Ação de Restabelecimento do Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez e Pedido de Tutela de Urgência proposta por 

Sérgio Luiz do Amaral em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS. Narrou que era segurado e que recebia auxílio-doença desde a data 

de 11de janeiro de 2008, em razão de ser portador de patologia que o 

incapacitava para o trabalho, mas teve seu benefício cessado em 28 de 

junho de 2017, após realização de nova perícia perante o INSS, a qual 

constatou não ser mais a parte autora, incapacitado para trabalho. 

Entendendo presentes os requisitos requereu a antecipação de tutela para 

a restabelecimento do benefício e juntou documentos. Por meio da decisão 
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de ID 8773049, a) a magistrada deferiu a gratuidade e recebeu a inicial; b) 

postergou a apreciação da tutela de urgência para depois da perícia; c) 

nomeou médico para elaboração de laudo pericial. O laudo pericial foi 

apresentado (ID 12066067). Por meio da contestação de ID 13009559, a 

autarquia previdenciária arguiu a preliminar de prescrição quinquenal das 

parcelas. Impugnação à contestação apresentada sob o ID 13848235. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Verifico que a parte requerida 

suscitou preliminar de prescrição, o que passo a apreciar. Pois bem. 

Sabe- se que prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação, conforme prevê o parágrafo único do art. 

103, da Lei 8.213/91: “Art. 103. (...) Parágrafo único. Prescreve em cinco 

anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer 

ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou 

diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, 

incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (Incluído pela Lei nº 

9.528, de 1997)”. Ademais, vale ressaltar que é nesse sentido que a 

jurisprudência firma seu entendimento, esclarecendo que a impugnação de 

ato administrativo (indeferimento ou cancelamento de benefício 

previdenciário), deve ocorrer até cinco (05) anos após sua prática (TRF-5 

- AC: 08000659320154058104 CE, Relator: Desembargador Federal 

Rubens de Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 29/01/2016, 4ª Turma). 

No caso em tela, verifico que benefício fora indeferido administrativamente 

pelo requerido em 28/06/2017, no entanto, a autora ajuizou o presente 

feito em 06/07/2017, ou seja, menos de cinco (05) anos. Sendo assim, não 

acolho a preliminar de prescrição aventada pela parte ré, nos termos 

expostos. Não havendo outras questões processuais e estando o feito 

devidamente instruído por laudo pericial, passo à análise do pedido de 

mérito. A pretensão autoral consiste na obtenção judicial de 

auxílio-doença, que se encontra disciplinado nos artigos 59 e seguintes da 

Lei 8.213/91, dispositivos que exigem os requisitos abaixo transcritos: “a) 

qualidade de segurado; b) o período de carência, se exigido para o caso; 

c) incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 

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

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

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

a condição de segurado e o cumprimento da carência restaram 

comprovados por meio da leitura do CNIS acostado nos autos, ademais o 

requerente já recebia auxilio doença o que demonstra que a própria 

autarquia reconheceu que existia a qualidade de segurado; quanto à 

incapacidade, o perito constatou que a inaptidão para o trabalho, 

identificada por meio do exame realizado no requerente era parcial para as 

atividades que exigiam esforço físico moderado/intenso e permanente 

para as atividades que anteriormente exercia, motivo pelo qual o benefício 

pleiteado deve ser deferido. Nesse sentido è o entendimento 

jurisprudencial: “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 

AUXILIO-DOENÇA. LAUDO CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA AUXÍLIO CUMPRIDOS. JUROS. PARCIAL 

PROVIMENTO. 1. A autora gozou do benefício previdenciário 

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

foi restabelecido, por decisão de fls. 161/164, que antecipou os efeitos da 

tutela, com pagamento das parcelas vencidas entre a data de sua 

cessação e a implantação por determinação judicial. 2. A inaptidão para a 

atividade laborativa foi constatada pelo perito judicial, que atestou que a 

parte autora está incapacitada total e temporariamente para o trabalho, 

devendo a Autora ser submetida a nova perícia com prazo de 

aproximadamente de 6 meses, tempo suficiente para a estabilização do 

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

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

00496991820154019199, JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 

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

e-DJF1 DATA:16/03/2018 PAGINA:.)”. “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. SEGURADA ESPECIAL. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO. 

REQUISITOS PRESENTES. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA DE PRAZO LONGO PARA O TRABALHO. CONSECTÁRIOS 

LEGAIS. HONORÁRIOS. (...) 2. São requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social e o 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no artigo 26, III, c/c 

artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, assim como a comprovação de 

incapacidade para o exercício de atividade laborativa. 3. A condição de 

segurada especial está comprovada por início de prova material, bem 

como pelo fato de o INSS ter-lhe concedido benefício de auxílio doença na 

via administrativa. 4. Estando comprovado pelo laudo pericial que a 

incapacidade da autora para o trabalho é total e temporária de longo 

prazo, não poderia ter sido cessado o auxílio doença apenas dois meses 

após a realização da perícia, sendo razoável a concessão do benefício 

pelo período de mais um ano para que a parte possa se recuperar e se 

tratar efetivamente. A DCB (data de cessação do benefício) fica fixada em 

15/11/2015. 5. Correção monetária e juros de mora de acordo com a 

versão mais atualizada do Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos da Justiça Federal, devendo ser observada, quanto à 

atualização monetária, a orientação do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE 870.947 (repercussão geral, tema 810). 6. Honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

em atraso (Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do CPC). 7. Isenção de 

custas processuais, nos termos da lei. 8. Apelação parcialmente provida. 

A Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação. 

(ACORDAO 00024420620134013819, JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES 

DE ALMEIDA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS, e-DJF1 DATA:26/03/2018 PAGINA:.)”. Em relação ao termo inicial 

do devido, como sedimentado na jurisprudência pátria, o pagamento do 

benefício deve retroagir até a data da indevida cessação. Nessa trilha 

jurídica: “82026208 - PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. COMPROVAÇÃO DA 

INCAPACIDADE POR LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. DATA DA 

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

Benefício, segundo orientação jurisprudencial desta Segunda Turma e do 

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

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

aposentadoria por invalidez será contada a partir do primeiro dia da 

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

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

requerimento administrativo; b) ausente a prévia postulação administrativa, 

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

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

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

Apelação da parte autora não provida. Remessa oficial parcialmente 

provida para que sejam observadas as estipulações constantes no voto 

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

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

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

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

à implantação do benefício de auxílio-doença em favor de Sérgio Luiz do 

Amaral, desde a cessação do benefício em 28/06/2017, devendo se 

submeter à revisão administrativa periódica, acrescidas as parcelas 

atrasadas dos juros moratórios e correção monetária, nos termos do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por verificar presentes os 

requisitos, CONCEDO a tutela de urgência neste ato. OFICIE-SE ao 

requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da CNGC/MT, 

requisitando a implantação do benefício, consignando-se o prazo máximo 

de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências decorrentes da 

inércia. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, 

§3º, I, do CPC. DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, 

§ 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). Nos 

termos do art. 1.288 da CNGC, declaro: I) Sérgio Luiz do Amaral II) 

Auxílio-Doença; III) Renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício; IV) DIB – Cessação do auxílio-doença em 28/06/2017; 

V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do pagamento – 30 dias, a contar 

da intimação da presente sentença. Certificado o trânsito em julgado, caso 

não seja requerido o cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com 

as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000877-60.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000877-60.2016.8.11.0007 

AUTOR(A): REGINA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

ANA PAULA BARELLA, LUCAS BARELLA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação previdenciária de 

benefício por incapacidade c/c pedido de urgência ajuizada por Regina 

Ferreira em face de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos 

qualificados nos autos. A autora alega que ao tempo da propositura da 

ação possuía 50 (cinquenta) anos de idade e sofre de cervicalgia, 

estando a 04 (quatro) meses com fortes dores na parte posterior do 

pescoço e/ou nuca. Relata que a patologia impede a mesma de exercer 

atividades laborais de agricultora que desenvolve em sua propriedade e 

ao pleitear o benefício na via administrativa conta que o pedido foi 

indeferido sob o argumento de falta de comprovação de segurado. Requer 

no mérito, a procedência do pedido inicial para o fim de determinar à parte 

requerida a concessão do benefício de auxílio doença e, se for o caso, a 

conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez. Com a 

inicial, vieram os autos conclusos. Determinada a emenda à inicial (id 

3668047). Emenda à inicial id 3681355. Recebida a inicial, foi deferido o 

pedido de justiça gratuita e postergada a análise do pleito de tutela de 

urgência (id 3692473). Laudo pericial acostado no id 11416316. 

Contestação id 12166403. Na impugnação à contestação, a autora reiterou 

o pedido de tutela de urgência (id 12418730). Vieram os autos conclusos. 

É o relato do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de Ação de 

Restabelecimento de Auxílio-Doença e Aposentadoria por Invalidez c/c 

pedido de tutela de urgência proposta por Jucelino Alves dos Santos em 

face do INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, ambos qualificados 

nos autos. 1. Da preliminar de prescrição quinquenal. Sabe-se que 

prescrevem as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação, conforme prevê o parágrafo único do art. 103, da Lei 

8.213/91: Art. 103. (...) Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a 

contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para 

haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças 

devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e 

ausentes, na forma do Código Civil. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997). 

Vale ressaltar que é nesse sentido que a jurisprudência firma seu 

entendimento, esclarecendo que a impugnação de ato administrativo 

(indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário), deve ocorrer 

até 05 (cinco) anos após sua prát ica (TRF-5 -  AC: 

08000659320154058104 CE, Relator: Desembargador Federal Rubens de 

Mendonça Canuto, Data de Julgamento: 29/01/2016, 4ª Turma). No caso 

em tela, verifico que benefício foi indeferido administrativamente pelo 

requerido em 06/10/2016, no entanto, a autora ajuizou o presente feito em 

09/11/2016, ou seja, menos de 01 (um) mês. Assim, REJEITO a preliminar 

de prescrição aventada pela parte ré. Não havendo outras questões 

processuais ou nulidades a serem sanadas e estando o feito devidamente 

instruído por laudo pericial, passo à análise do pedido de mérito. 2. Do 

mérito. A pretensão autoral consiste na obtenção judicial do auxílio 

doença/aposentadoria por invalidez rural. Para a concessão do auxílio 

doença nos termos do artigo 59 e seguintes da Lei n. 8.213/91 é 

necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) qualidade de 

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

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

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

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

Social, salvo em casos de progressão ou agravamento. Já em relação à 

aposentadoria por invalidez os requisitos necessários para a concessão 

estão elencados no artigo 42 e ss da Lei n. 8.213/1991, nos seguintes 

termos: “A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o 

caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. Entretanto, em se 

tratando de trabalhador rural independe do cumprimento de carência. Pois 

bem. No caso em apreço, não ficou demonstra a qualidade de segurada 

da autora, tendo em vista que os documentos coligidos aos autos por ela 

não são capazes de indicar o início de prova material exigida para a 

concessão do benefício previdenciário. Em que pese à autora ter 

colacionado aos autos a sua certidão de casamento, inexiste no referido 

documento qualquer informação a respeito da sua qualificação 

profissional ou do seu cônjuge. E os demais documentos apresentados, 

quais sejam, contrato particular de compra e venda, declaração de 

exercício de atividade rural fornecida pelo Sindicato de Trabalhos Rural do 

Município de Carlinda-MT e as notas fiscais não demonstram que a 

alegada atividade rurícola é desenvolvida há tempo razoável. Importante 

destacar que, em ações dessa natureza a prova testemunhal não é o 

único meio exclusivo de prova, mais serve para complementar a prova 

material para comprovar o tempo do exercício seja da atividade rural, 

conforme preconiza a Súmula 149 do STJ, “prova exclusivamente 

testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da 

obtenção de benefício previdenciário”. Nesse sentido, o TRF da 1ª Região 

tem decidido: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE 

PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO 

COM BASE UNICAMENTE NA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença proferida está sujeita à 

remessa oficial, pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 2. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença são: a 

qualidade de segurado, a incapacidade parcial ou total e temporária ou 

permanente e total para a atividade laboral para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. [...] 5. Sendo que a parte autora não juntou início de prova 

material, não faz jus ao benefício de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, na qualidade de segurado especial, afastando, pois, da 

presunção que decorre da suposta indicação da condição de rurícola de 

depoimento testemunhal. 6. Resta não comprovado o trabalho rural em 

regime de economia familiar, com mútua dependência entre os membros da 

família, nos termos do art. 11, VII, c/c art. 142 da Lei 8.213/91. No presente 

caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com 

documentos comprobatórios do exercício de atividade rural, uma vez que 

trouxe aos autos: certidão eleitoral, ficha sindical e declarações 

testemunhais, o que não caracteriza a condição de rurícola amparada por 

lei. Precedente (AgRg no AREsp 380.664/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 11/10/2013). 7. 

Considerado o caráter social que permeia o Direito Previdenciário, a coisa 

julgada opera efeitos secundum eventum litis ou secundum eventum 

probationis, permitindo a renovação do pedido, ante novas circunstâncias 

ou novas provas. Precedentes. 8. Apelação e remessa oficial, tida por 

interposta, providas, para julgar improcedente o pedido (AC 

0052111-48.2017.4.01.9199 / MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL EDUARDO 

MORAIS DA ROCHA (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 31/01/2018). 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR RURAL. INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEL INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. São requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença: a qualidade 

de segurado da Previdência Social, com o preenchimento do período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses 

previstas no art. 26, II, III e art. 39, I, ambos da Lei 8.213/91, e a 

comprovação de incapacidade para o exercício de atividade que garanta a 

subsistência (art. 42, § 1º e § 2º, da Lei 8.213/91), devendo essa 

incapacitação ser definitiva, para a aposentadoria por invalidez, e 

temporária, no caso do auxílio-doença. 2. A comprovação da qualidade de 

trabalhador rural ocorre mediante início de prova material devidamente 

corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, bem assim a 

implementação do requisito etário exigido. 3. Na hipótese, constata-se que 

a parte-autora não se desincumbiu de comprovar a sua qualidade de 

segurada especial, haja vista não ter colacionado aos autos documentos 

hábeis a indicar um mínimo razoável de prova material da atividade 

campesina. 4. A ausência de demonstração da qualidade de rurícola 

obsta, de per si, a concessão do pedido em testilha, independentemente 

da condição incapacitante alegada. 5.Diante da ausência de documentos 

que demonstrem atividade rural da parte-autora e da insuficiência da 
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prova testemunhal produzida, não se reconhece o direito à concessão da 

aposentadoria por invalidez rural, independentemente da análise da 

incapac idade laborat iva .  6 .  Apelação desprov ida.  (AC 

0007758-20.2017.4.01.9199 / PI, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO 

LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 21/11/2017). O Código de 

Processo Civil em seu artigo 373 estabelece o ônus da prova, cabendo ao 

autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu à existência de 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Com efeito, 

cabia à parte autora comprovar a sua qualidade de segurada, não tendo 

ela desincumbido de tal ônus. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, revolvendo o mérito da causa, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, via de consequência, 

resta prejudicada a análise do pleito de tutela de urgência. Como 

determinado, REQUISITE-SE o pagamento dos honorários periciais. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas, bem como no 

pagamento dos honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por 

cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 

3º, I, do CPC/2015, contudo ficarão as suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS 

pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC/15, eis que o feito tramita sob o pálio da 

justiça gratuita. Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 496, § 3º, 

I, do CPC/15). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se imediatamente 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003124-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NASCIMENTO FERMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1003124-43.2018.8.11.0007. Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por Banco Honda 

S/A contra Leandro Nascimento Fermino, ambos devidamente qualificados. 

Entre um ato e outro as partes juntaram nos autos composição harmoniosa 

(Id. 16203093). Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a manifestação de vontade das 

partes, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes de Id. 16203093, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença, uma vez que são maiores, capazes e os direitos em questão 

são disponíveis. Via de consequência, JULGO O MÉRITO DA DEMANDA, 

declarando-a EXTINTA, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC/2015. CONDENO ambas as partes ao pagamento de custas 

remanescentes se houverem pro rata (art. 90, §§ 2º e 3º, do CPC/15), bem 

como condeno a parte requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito 

econômico obtido (art. 85, § 2º, do CPC/15). Com o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe, observando o que dispõe a CNGC-MT. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001979-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001979-83.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ADRIANO 

COSTA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório – DPVAT proposta por Adriano Costa da Silva contra 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., ambos 

qualificados nos autos. Alega a parte autora que foi vítima de acidente 

automobilístico na data de 23/07/2015 nas dependências desta urbe, e, 

que em decorrência deste sofreu “fratura da diáfase do fêmur em tração 

esquelética”, o que lhe prejudicou haja vista que a parte autora atualmente 

encontra dificuldade até mesmo nas tarefas cotidianas. Por essa razão, 

propôs a presente demanda a fim de ver a parte ré condenada ao 

pagamento da verba complementar securitária – DPVAT. A inicial veio 

acompanhada com diversos documentos. Recebida a inicial (Id. 9168773), 

foram deferidos os benefícios da Justiça Gratuita. A contestação foi 

apresentada (Id. 9805309), oportunidade em que suscitou preliminar de 

ausência de laudo do Instituto Médico Legal (IML) e, no mérito, pugnou pela 

improcedência da demanda. Houve impugnação a contestação (Id. 

10163261). Intimadas para se pronunciarem acerca de eventuais provas a 

serem produzidas a parte requerida se manifestou ao Id. 10326307, 

enquanto que a parte autora o fez ao Id. 10437161. Foi proferida decisão 

saneadora ao Id. 10521531, deferindo-se a produção de prova pericial e 

rejeitando a preliminar arguida. Foi aportado laudo pericial de Id. 14230547. 

A parte requerida se pronunciou quanto ao laudo pericial ao Id. 14414963, 

reconhecendo que a parte autora faz jus a receber a quantia de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). A parte autora impugnou ao laudo (Id. 14665391). Vieram os 

autos a conclusão. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar 

que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do art. 335 do CPC/2015, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DO LAUDO PERICIAL 

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos o laudo pericial 

de Id. 14230547, porquanto, não houve insurgência das partes contra o 

mesmo não necessitando de maiores digressões, sendo que referido 

laudo é o suficiente para o deslinde do caso concreto. Ressalvo que a 

preliminar arguida foi rebatida na decisão saneadora e nos termos do art. 

505 do CPC/15 não há a necessidade de volver as atenções ao tema 

novamente, já que a decisão saneadora se tornou estável (art. 357, § 1º, 

do CPC/15). Neste prumo, não havendo hipóteses de modificação das 

questões ora decididas, prossigo ao mérito. É sabido que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não 

(Seguro DPVAT), foi criado pela Lei n° 6.194/74, com a finalidade de 

amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, 

não importando de quem seja a culpa dos acidentes. Nesse ponto, nos 

termos da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro 

DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementar (artigo 3º), sendo pago mediante simples prova do acidente e 

do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Com 

efeito, no tangente à comprovação da ocorrência do evento danoso, qual 

seja o acidente de trânsito, a autora certamente logrou êxito em 

demonstrá-lo por meio do Boletim de Ocorrência juntado aos autos, além 

de ser fato incontroverso nos autos, nos restando, assim, apenas 

averiguar se deste decorrera invalidez permanente, seja total ou parcial e 

o seu grau. Neste sentido, o laudo pericial/avaliação médica contém a 

informação de que a lesão é parcial e permanente sendo é equivalente ao 

percentual de 52,5% (cinquenta e dois inteiros e cinquenta centésimos por 

cento). Nesta senda, pode-se concluir que parte autora possui 

incapacidade decorrente de sinistro no qual se envolvera. De tal forma, 

considerando que a parte autora pretende recebimento de valor 

remanescente de indenização, julgando fazer jus ao valor total indicado na 

legislação (R$ 13.500,00), necessário, pois, verificar qual valor, de fato, 

corresponde à incapacidade constatada na parte demandada. Pois bem. A 

Lei n° 6.194/74 prevê em seu artigo 3º os requisitos necessários a serem 

preenchidos para que os danos pessoais sejam cobertos, bem como, os 

parâmetros para fixação do valor a título de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007). § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 
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proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos)”. Nesse contexto, não há dúvidas de que a 

possibilidade indenizatória, neste particular, somente é autorizada quando 

constatada não só a ocorrência de acidente de trânsito, mas, 

principalmente, ter a vítima amargado qualquer tipo de incapacidade, seja 

ela parcial ou total, em decorrência deste. Denota-se, pois, da avaliação 

médica que, em decorrência do acidente automobilístico, o autor ficou 

acometido de lesão parcial, com grau de incapacidade definitiva intensa, 

sendo que tanto o autor quanto o requerido, concordaram com o valor 

devido à complementação do valor da indenização, no importe de R$ 

2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Para que não pairem dúvidas quanto ao acima esposado, trago 

à baila os seguintes julgados proferidos pelos Egrégios Tribunais de 

Justiça Brasileiros: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – (...) O pagamento do seguro DPVAT 

deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, consoante a Tabela 

da SUSEP. (...) (TJ-MT - APL: 00060825820118110041 26903/2017, 

Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 26/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

08/05/2017)”. “PELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Indenização de seguro 

obrigatório – DPVAT. Hipótese de invalidez parcial. Gradação da 

indenização de acordo com os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 

6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 e Lei n.º 

11.945/2009. Súmula n.º 474 do C. STJ. Laudo pericial conclusivo acerca 

da existência de danos patrimoniais de 25%. Correção do valor recebido 

administrativamente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 10934582620158260100 SP 1093458-26.2015.8.26.0100, 

Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 18/05/2017, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2017)“. Destaca-se ainda, a 

Súmula 474 do STJ que dispõe: “Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. A parte autora logrou êxito em 

demonstrar sua incapacidade, nos termos exigidos pela legislação vigente, 

fazendo jus à complementação da indenização pleiteada, no entanto, 

apenas no valor proporcional ao percentual de sua incapacidade, motivo 

pelo qual, o deferimento parcial do pleito inicial é medida que se impõe, 

portanto, o valor devido à parte requerente é de R$ 2.362,50 (dois mil e 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Destarte, quanto 

à sucumbência, nos moldes do art. 86, parágrafo único, a requerida 

arcará com as custas, uma vez que o requerente teve perda mínima em 

seu pedido. DISPOSITIVO Nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na presente ação de 

cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT formulado Adriano 

Costa da Silva e CONDENO a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A., nos seguintes termos: Ao PAGAMENTO de verba 

indenizatória proporcional ao dano do requerente no valor de R$ 2.362,50 

(dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do 

acidente (23/07/2015) até a data do efetivo pagamento remanescente, 

pelos índices legais (Súmula 43 do STJ; Sobre o tema: TJ-MG - AC: 

10134110085898001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 14/12/2016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/01/2017) e sobre a qual deverá incidir juros moratórios a 

partir da citação no importe de 1% (um por cento) ao mês até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 426 do STJ). Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, RESOLVENDO O MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC/2015. Tendo em vista o teor do artigo 86, parágrafo 

único, do CPC/15, mesmo havendo sucumbência recíproca, pelas razões 

consignadas no bojo desta decisão, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 

estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002421-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA FRANCA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002421-49.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

CARMELINA FRANCA PEREIRA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença proposto 

por Carmelina Franca Pereira em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos já qualificados. Intimada para impugnar, a parte 

executada concordou com os cálculos apresentados pela credora (Id. 

15496185). Os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não havendo impugnação, tendo a autarquia ré 

concordado com o cálculo elaborado pela parte exequente (Id. 15496185), 

HOMOLOGO por sentença, os cálculos apresentados ao Id. 12007943, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e sem 

condenação em honorários sucumbências, uma vez que a parte 

executada não embargou ou impugnou o cálculo apresentado pela credora 

(art. 1º-D da Lei n. 9.494/97). REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio 

do Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

(art. 535, § 3º, inciso I e II, do CPC/2015). OBSERVE-SE, no 

precatório/RPV, que estes deverão ser expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que ao advogado será atribuída 

a qualidade de beneficiário do precatório/RPV quando se tratar de 

honorários sucumbenciais, observando ainda o disposto na Resolução nº 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, observando-se, integralmente, o que dispõe a Resolução nº 

458/2017 do Conselho da Justiça Federal. Depositado judicialmente o 

valor, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a parte 

exequente para indicar sua conta bancária e desde logo fica deferida à 

expedição do competente alvará de levantamento dos valores a serem 

depositados em juízo. Transitado esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003106-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL MONTEIRO VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1003106-22.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: RAQUEL MONTEIRO VAZ Advogado(s) do reclamante: 

WANDERLEY BRICATTE BARROS REQUERIDO: AVIANCA Vistos. Trata-se 

de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais e 

materiais proposta por Raquel Monteiro Vaz contra Ocean Air Linhas 

Aéreas S/A. – Avianca Brasil, ambos devidamente qualificados. Com a 

inicial vieram diversos documentos. A autora requer a desistência da 

ação, alegando erro de falha de opção no momento da distribuição da 

demanda via Sistema PJE (id 15032051). Intimada para comprovar a 

hipossuficiência financeira (id 15291666), a parte autora quedou-se inerte 

(id 16065339). Vieram-me os autos à conclusão. É o relatório do 

necessário. Fundamento e Decido. Diante do pedido da parte, não resta 

alternativa senão a homologação do pleito de desistência da ação. Assim, 
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HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, CPC/2015. Deixo de intimar a parte contrária, por não haver 

triangularização processual, pois sequer houve o recebimento da inicial. 

Em relação ao pedido de justiça gratuita, a autora foi intimada para 

comprovar a alegada hipossuficiência de recursos financeiros por meio de 

documentos hábeis, no entanto permaneceu inerte, consoante certificado 

no id 16065339. Importante destacar, que a requerente sequer apresentou 

a declaração de hipossuficiência, conforme se vê no caderno processual. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/2015, face a desistência da 

ação.. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais 

(artigo 90 do CPC/15). Sem condenação em horários advocatícios. 

CERTIFICADO o trânsito em julgado, após as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe, 

observando-se, no tocante a eventuais custas remanescentes, o que 

dispõe a CNGC/MT. Cumpra-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001806-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO BARBOZA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1001806-59.2017.8.11.0007. AUTOR(A): ROMARIO 

BARBOZA DO PRADO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

obrigatório – DPVAT proposta por Romário Barboza do Prado contra 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., ambos 

qualificados nos autos. Alega a parte autora que foi vítima de acidente 

automobilístico na data de 18/12/2015 nas dependências desta urbe, e, 

que em decorrência deste sofreu “fratura segmentar do fêmur em tração 

esquelética, luxação do ombro esquerdo + Frat TM”, o que lhe prejudicou 

haja vista que a parte autora atualmente encontra dificuldade até mesmo 

nas tarefas cotidianas. Por essa razão, propôs a presente demanda a fim 

de ver a parte ré condenada ao pagamento da verba complementar 

securitária – DPVAT. A inicial veio acompanhada com diversos 

documentos. Recebida a inicial (Id. 8713188), foram deferidos os 

benefícios da Justiça Gratuita. A contestação foi apresentada (Id. 

9859924), oportunidade em que se suscitou preliminar ausência de 

interesse de agir e, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda. 

Houve impugnação a contestação (Id. 10176829). Intimadas para se 

pronunciarem acerca de eventuais provas a serem produzidas a parte 

requerida se manifestou ao Id. 10334588, enquanto que a parte autora o 

fez ao Id. 10436655. Foi proferida decisão saneadora ao Id. 10864795, 

deferindo-se a produção de prova pericial e rejeitando a preliminar 

arguida. Tentada a conciliação esta foi infrutífera (Id. 13532544). Foi 

aportado laudo pericial de Id. 14230236. A parte requerida se pronunciou 

quanto ao laudo pericial ao Id. 14490545, reconhecendo que a parte 

autora faz jus a receber a quantia de R$ 2.193,75 (dois mil e cento e 

noventa e três reais e setenta e cinco centavos). A parte autora impugnou 

ao laudo (Id. 14666755). Vieram os autos a conclusão. É o relatório. 

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

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

art. 335 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. DO LAUDO PERICIAL HOMOLOGO para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos o laudo pericial de Id. 14230236, porquanto, não 

houve insurgência das partes contra o mesmo não necessitando de 

maiores digressões, sendo que referido laudo é o suficiente para o 

deslinde do caso concreto. Ressalvo que a preliminar arguida foi rebatida 

na decisão saneadora e nos termos do art. 505 do CPC/15 não há a 

necessidade de volver as atenções ao tema novamente, já que a decisão 

saneadora se tornou estável (art. 357, § 1º, do CPC/15). Neste prumo, não 

havendo hipóteses de modificação das questões ora decididas, prossigo 

ao mérito. É sabido que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por sua 

Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), foi criado pela 

Lei n° 6.194/74, com a finalidade de amparar as vítimas de acidentes de 

trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa 

dos acidentes. Nesse ponto, nos termos da Lei nº 6.194/74, os danos 

pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por 

morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementar (artigo 3º), sendo pago mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Com efeito, no tangente à comprovação da ocorrência 

do evento danoso, qual seja o acidente de trânsito, a autora certamente 

logrou êxito em demonstrá-lo por meio do Boletim de Ocorrência juntado 

aos autos, além de ser fato incontroverso nos autos, nos restando, assim, 

apenas averiguar se deste decorrera invalidez permanente, seja total ou 

parcial e o seu grau. Neste sentido, o laudo pericial/avaliação médica 

contém a informação de que a lesão é parcial e permanente sendo é 

equivalente ao percentual de 52,5% (cinquenta e dois inteiros e cinquenta 

centésimos por cento) no membro inferior esquerdo e 17,5% (dezessete 

inteiros e cinquenta centésimos por cento) no membro superior esquerdo. 

Nesta senda, pode-se concluir que parte autora possui incapacidade 

decorrente de sinistro no qual se envolvera. De tal forma, considerando 

que a parte autora pretende recebimento de valor remanescente de 

indenização, julgando fazer jus ao valor total indicado na legislação (R$ 

13.500,00), necessário, pois, verificar qual valor, de fato, corresponde à 

incapacidade constatada na parte demandada. Pois bem. A Lei n° 6.194/74 

prevê em seu artigo 3º os requisitos necessários a serem preenchidos 

para que os danos pessoais sejam cobertos, bem como, os parâmetros 

para fixação do valor a título de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007). § 1o No caso da 

cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). (...) II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos)”. Nesse contexto, não há dúvidas de que a 

possibilidade indenizatória, neste particular, somente é autorizada quando 

constatada não só a ocorrência de acidente de trânsito, mas, 

principalmente, ter a vítima amargado qualquer tipo de incapacidade, seja 

ela parcial ou total, em decorrência deste. Denota-se, pois, da avaliação 

médica que, em decorrência do acidente automobilístico, o autor ficou 

acometido de lesão parcial, com grau de incapacidade definitiva intensa, 

sendo que tanto o autor quanto o requerido, concordaram com o valor 

devido à complementação do valor da indenização, no importe de R$ 

2.193,75 (dois mil e cento e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos). Para que não pairem dúvidas quanto ao acima esposado, trago 

à baila os seguintes julgados proferidos pelos Egrégios Tribunais de 

Justiça Brasileiros: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – (...) O pagamento do seguro DPVAT 

deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, consoante a Tabela 

da SUSEP. (...) (TJ-MT - APL: 00060825820118110041 26903/2017, 

Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 26/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

08/05/2017)”. “PELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Indenização de seguro 

obrigatório – DPVAT. Hipótese de invalidez parcial. Gradação da 

indenização de acordo com os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 

6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 e Lei n.º 
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11.945/2009. Súmula n.º 474 do C. STJ. Laudo pericial conclusivo acerca 

da existência de danos patrimoniais de 25%. Correção do valor recebido 

administrativamente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 10934582620158260100 SP 1093458-26.2015.8.26.0100, 

Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 18/05/2017, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2017)“. Destaca-se ainda, a 

Súmula 474 do STJ que dispõe: “Súmula 474 - A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. A parte autora logrou êxito em 

demonstrar sua incapacidade, nos termos exigidos pela legislação vigente, 

fazendo jus à complementação da indenização pleiteada, no entanto, 

apenas no valor proporcional ao percentual de sua incapacidade, motivo 

pelo qual, o deferimento parcial do pleito inicial é medida que se impõe, 

portanto, o valor devido à parte requerente é de R$ 2.193,75 (dois mil e 

cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Destarte, quanto 

à sucumbência, nos moldes do art. 86, parágrafo único, a requerida 

arcará com as custas, uma vez que o requerente teve perda mínima em 

seu pedido. DISPOSITIVO Nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na presente ação de 

cobrança de indenização de seguro obrigatório DPVAT formulado Romário 

Barboza do Prado e CONDENO a Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro DPVAT S.A., nos seguintes termos: Ao PAGAMENTO de verba 

indenizatória proporcional ao dano do requerente no valor de R$ 2.193,75 

(dois mil e cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), 

quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do 

acidente (18/12/2015) até a data do efetivo pagamento remanescente, 

pelos índices legais (Súmula 43 do STJ; Sobre o tema: TJ-MG - AC: 

10134110085898001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de 

Julgamento: 14/12/2016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 24/01/2017) e sobre a qual deverá incidir juros moratórios a 

partir da citação no importe de 1% (um por cento) ao mês até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 426 do STJ). Em consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, RESOLVENDO O MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC/2015. Tendo em vista o teor do artigo 86, parágrafo 

único, do CPC/15, mesmo havendo sucumbência recíproca, pelas razões 

consignadas no bojo desta decisão, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 

estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003666-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA TORRES PAULO OAB - SP260862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

C. N. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003666-61.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da decisão de id. 

16151566, com audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

fevereiro de 2019 às 13h00min, a ser realizada no CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Alta Floresta/MT, 

devendo, para tanto, providenciar o comparecimento da parte autora à 

Audiência designada. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos 

do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 31 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003374-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

A. H. P. (REQUERIDO)

 

Processo: 1003374-76.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o o(a) advogado(a) da parte autora acerca da decisão de id. 

16167486, com audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

dezembro de 2018, às 13h40, no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania de Alta Floresta/MT. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 31 

de outubro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003721-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003721-12.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MARLENE BATISTA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. 1) INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 

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

(ausência de estado civil e profissão da parte autora, bem como CNPJ da 

requerida), sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do 

NCPC) . 2) Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS 

para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 30 

de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003900-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL SANTOS CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003900-43.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): OTONIEL SANTOS CUNHA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 320 do CPC, juntando 

aos autos o indeferimento administrativo do pedido de prorrogação do 

benefício, tendo em vista que, trata-se de documento indispensável para a 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único 

do NCPC). Transcorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para 

deliberação. Às providências. CUMPRA-SE. Alta Floresta, 30 de outubro 

de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000549-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000549-62.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos, INDEFIRO o pedido retro, 

consistente na dilação do prazo de 20 (vinte) dias, para analisar a 

veracidade dos comprovantes de pagamento juntados pela requerida aos 

Ids. 15487260, 15487267 e 15487271. Dessa forma, intime-se o 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias improrrogáveis, informar nos 

autos se houve o efetivo pagamento das parcelas 13/60, 16/60 e 17/60, 

conforme informado pela requerida, sob pena de se considerar purgada a 

mora, com a imediata liberação do veículo em favor da requerida. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 30 de outubro de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134259 Nr: 7437-69.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erique Gunz de Araujo

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Vistos,

Tendo em vista a manifestação do requerente acerca do laudo pericial, 

bem como do encaminhamento de laudo inconclusivo da perita nomeada 

em virtude da não apresentação de exames complementares no momento 

da perícia, concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para que 

realize todos os exames solicitados às fls. 18/26, bem como que os leve 

consigo à perícia complementar a ser designada, inclusive com laudo da 

tomografia já realizada. Após a comunicação nos autos sobre a realização 

destes exames, intime-se a médica perita para designação de perícia 

complementar, consignando que está deverá responder a todos os 

quesitos já existentes nos autos.

 INTIME-SE a parte, através de seus causídicos, para cumprimento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139139 Nr: 2508-56.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:30

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para DAR (EM) PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO EM 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NA FORMA DO 

ART. 485, II e III, DO CPC, pois este encontra-se abandonado há mais de 

30 dias, devendo para tanto dar prosseguimento ao feito.

Nome do intimando:Moacir Aparecido Pereira Cardoso

Providência a ser adotada pela parte:dar prosseguimento ao feito

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136784 Nr: 1278-76.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Martins de Oliveira

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

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte autora para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92050 Nr: 650-63.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iracema da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Folheando os autos, vislumbro que a negativa apresentada pela autarquia 

para fins de concessão do benefício encontra-se fundamentada na 

ausência de processo administrativo protocolado, oque é de obrigação do 

requerente, tornando imperioso o prosseguimento do feito ante o não 

cumprimento da exigência estabelecida pelo acórdão proferido às fls. 

211/212.

 Em que pese o autor tenha realizado protocolo de forma manual (fl. 217), 

bem como informado no pleito de fl. 238 a impossibilidade do protocolo na 

via administrativa, ante a já implantação do benefício devido à concessão 

da tutela antecipada, tenho que tal motivo não obsta o cumprimento da 

exigência nos moldes estabelecidos pela autarquia, como é de costume.

Diante do exposto:

 1 - INTIME-SE a requerente para que cumpra a exigência estabelecida no 

acórdão de fls. 211/212, nos moldes estabelecidos pela autarquia no ofício 

de fl. 225.

2- Com a juntada aos autos do requerimento administrativo, bem como da 

resposta administrativa, INTIME-SE o requerido para manifestação.

 3- Caso o requerente não promova o estabelecido no item 1, certifique-se 

e façam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114194 Nr: 2646-91.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Petry Rinaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araujo - 

OAB:MT13.179-B

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

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

manifeste acerca do pleito de fls. 156/171 e fl. 174. Após a realização 

deste, INTIME-SE o procurador da parte requerida para que informe se 

possuí interesse na produção de novas provas.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100267 Nr: 1808-22.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. S. Rodrigues Madeiras - ME, Valdilanio Silva 
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Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, em reconhecimento à perda do direito de ação 

previamente ao ajuizamento desta execução, DOU ACOLHIMENTO à 

exceção de pré-executividade apresentada às fls. 41/43 e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC.A despeito do princípio 

da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios por compartilhar o entendimento que os 

defensores públicos gozam das mesmas prerrogativas conferidas aos 

magistrados e promotores de justiça.Isento de custas.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91202 Nr: 5398-75.2010.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Salvador dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Dirceu 

Salvador dos Santos em face da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso. (...) No que tange ao excesso de penhora, embora o valor 

exequendo não seja de grande monta, devido à ausência de avaliação do 

imóvel penhorado, bem como à inexistência de cálculo atualizado do 

débito, considerando que apenas uma quota parte do imóvel penhorado 

corresponde ao executado, cuja propriedade se dá em condomínio com 

outras 7 pessoas, não há como determinar a revogação da penhora, 

neste momento. Assim, por ora, não reconheço o alegado excesso. 

Adiante, quanto ao pedido de expedição de ofício do Detran para apurar a 

titularidade do veículo que estava a transportar madeira irregularmente, 

deve ser destacada que a providência não é relevante para o julgamento 

dos embargos. Com efeito, o embargante assinou o auto de infração (fl. 

39), momento em que foi qualificado como documento, o autuado foi 

flagrado transportando madeira irregularmente. Tal como o próprio 

embargante trouxe na petição inicial, o art. 46 da Lei 9.605/98, em seu 

parágrafo único, dispõe que incorre na mesma sanção aquele que 

transporta madeira sem licença válida, expedida pela autoridade 

competente. Assim, a titularidade do veículo não afeta a responsabilidade 

do embargante acerca da infração. Por tais razões, com fulcro no art. 370, 

parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao 

Detran, por consistir em medida sem utilidade. Por fim, determino a 

intimação da parte embargante para, em até 5 (cinco) dias, justificar a 

necessidade de produção de prova testemunhal, especialmente diante da 

ausência de utilidade da comprovação da titularidade do veículo e da 

responsabilidade do embargante acerca da infração e do débito. Após, 

voltem-me conclusos. Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125582 Nr: 2728-88.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quatro Marcos Ltda., Sebastião Douglas Sorge 

Xavier, Tupanangil Tricai Magalhães

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):QUATRO MARCOS LTDA., CNPJ 

01.311.661/0009-58

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado (a, s) acima qualificado (a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe (s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial:Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pela 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em face da empresa Quatro 

Marcos LTDA, cuja dívida, em última atualização, era de R$ 13.131,01 

(Treze Mil e Trinta e Um Reais e Um Centavo).

Nome e cargo do digitador:Ana Izabel Lacerda Cardoso, Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63227 Nr: 2753-14.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Izabel Rodrigues dos Santos

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando os autos, vislumbro que o patrono da parte autora não 

manifestou quanto ao cumprimento do item 01 da decisão de fl. 90/90vº. 

Nessa senda, INTIME-SE pessoalmente o patrono da parte autora para que 

providencie certidão de dependentes habilitados perante a Previdência 

Social (INSS), bem como para que se manifeste quanto à certidão do 

Oficial de Justiça de fl. 96, no prazo de 10 dias, sob pena de 

arquivamento.

Após, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 44476 Nr: 37-49.1988.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana das Graças Souza Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Pereira-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilo Corrêa Soares - OAB:2231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado Carlos Eduardo 

Furim, OAB/MT 6.543, para efetuar o recolhimento de um selo de 

autenticidade, no prazo de 5 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003685-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FRIEDRICH PAUKNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003685-67.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: ANGELA FRIEDRICH PAUKNER REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Trata-se de ação de tutela cautelar em 

caráter antecedente aforada por Angela Friedrich Paukner em face de 

Banco Santander S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a 

autora que é cliente da parte requerida e devido à débito em seu cartão de 

crédito celebrou acordo para o pagamento da quantia de R$ 5.353,42 

(cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos) 

em 49 (quarenta e nove) parcelas. Aduz que pagou 16 (dezesseis 

parcelas), assiduamente. Todavia, embora assevere ter pago 

tempestivamente a parcela referente a julho de 2018, o adimplemento não 

foi reconhecido, motivo pelo qual o banco requerido informou que não 
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emitirá os boletos referentes aos meses subsequentes e rescindirá o 

pacto de negociação. Desta feita, pleiteia a tutela de urgência em caráter 

antecedente para que o banco emita os boletos restantes da negociação 

(agosto de 2018 e restantes), bem como que o requerido comprove a não 

quitação do boleto referente ao mês de julho. Juntou documentos ao PJe. 

Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Devido à alegação de perigo de dano contemporâneo ao ajuizamento da 

ação e o pedido de processamento do pedido provisório por meio do art. 

303, do CPC, denota-se que a petição inicial não indicou o pedido final (de 

mérito), eis que se limitou à realização do pedido antecipado (provisório). 

Desta feita, determino a intimação da parte autora para que, em até 5 

(cinco) dias, indique o pedido final, sob pena do processamento do pedido 

pelo art. 305, seguido pelo procedimento comum (art. 307, parágrafo 

único, ambos CPC). Após, voltem-me conclusos, com urgência. Alta 

Floresta, 30 de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001946-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TEODORO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001946-93.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA JOSE TEODORO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação que visa à 

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

de tutela de urgência, aforada por Maria José Teodoro da Silva em face do 

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

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

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

incapacidade definitiva. Com a Exordial, vieram documentos. Ao Id. 

9119291 determinou-se a emenda da inicial, a fim de comprovar o 

indeferimento do pedido administrativo, a autora deu atendimento ao Id. 

9521282. Recebida a Inicial, deferiu-se a gratuidade de justiça e 

determinou a citação da requerida. Devidamente intimada, a autarquia 

requerida não apresentou resposta conforme se verifica à certidão de Id. 

13635283. Razão pela qual a autora se manifestou ao Id. 13932208, 

requerendo a decretação da revelia. Vieram-me conclusos. Inicialmente, 

DECRETO a revelia da Autarquia Previdenciária, porém consigno que 

somente os efeitos processuais dessa são aplicáveis, eis que incabível a 

presunção de veracidade dos fatos articulados à exordial, como disposto 

no art. 345, do CPC: “A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 

se: (...) II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; (...)” É impositiva a 

decretação da revelia diante da citação da Autarquia Requerida por meio 

do sistema eletrônico PJe, como preconiza o art. 246, do CPC: “Art. 246. A 

citação será feita: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo 

escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - 

por edital; V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei. § 1o Com 

exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as 

empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos 

sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de 

citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por 

esse meio. § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.” 

Ademais, a Certidão lavrada sob Id. 14524672 apontou, precisamente, que 

houve o decurso do prazo de resposta da Autarquia requerida, de 30 

(trinta) dias, como restou registrado no expediente de Citação, com os 

seguintes dados: “INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Representante: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO 

GROSSO Expedição eletrônica (10/04/2018 10:58:44) O sistema registrou 

ciência em 20/04/2018 23:59:59 Prazo: 30 dias”. Nesta senda, 

considerando o prazo de resposta de 30 (trinta) dias, é indubitável que a 

Autarquia Requerida deixou transcorrer “in albis” seu prazo para 

contestar. Não havendo questões processuais pendentes de apreciação, 

declaro saneado o feito. Defiro a produção de prova pericial. Nos termos 

do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

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

Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para realizar a perícia médica na 

parte autora, razão por que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos 

reais), em observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. 

Agendada a data e horário para o exame, proceda a INTIMAÇÃO dos 

interessados para comparecimento ao ato processual, consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 

dias, contado a partir da data da realização da perícia. Juntamente com o 

mandado de intimação, conste a advertência para que a médica nomeada 

compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, 

para que realize seu cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado referido cadastro. 

ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados 

pela parte autora, de eventuais atestados médicos e resultados de 

exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

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

encaminhamento dos autos, INTIME-SE a requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará na 

presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

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

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 31 de 

outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002521-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA COSTA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002521-04.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): SERGIO DA COSTA ANDRADE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

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

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

urgência, aforada por Sérgio da Costa Andrade em face do Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS. Em sede de antecipação dos 

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

o beneficio de aposentadoria por invalidez, sendo constatada a 

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

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

antecipação dos efeitos da tutela para após o contraditório e 

determinou-se a citação do requerido. A autarquia requerida apresentou 

Contestação ao Id. 10827581 c/c documentos, bem como suscitou 

“preliminar” quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Certidão de 

tempestividade da contestação (Id. 15570268). Sobreveio a impugnação à 

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

de prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o 

pedido de prorrogação do benefício se deu em 04.04.2017, não havendo, 

nesta demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no 

parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a 

matéria. Não havendo questões processuais pendentes de apreciação, 

declaro saneado o feito. Defiro a produção de prova pericial. Nos termos 

do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

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

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

Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para realizar a perícia médica na 

parte autora, razão por que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos 

reais), em observância à tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF. 

Agendada a data e horário para o exame, proceda a INTIMAÇÃO dos 

interessados para comparecimento ao ato processual, consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 

dias, contado a partir da data da realização da perícia. Juntamente com o 

mandado de intimação, conste a advertência para que o médico nomeado 

compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria desta Vara, 

para que realize seu cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado referido cadastro. 

ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados 

pela parte autora, de eventuais atestados médicos e resultados de 

exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

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

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

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

encaminhamento dos autos, INTIME-SE a requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio importará na 

presunção de concordância com o laudo pericial. Posteriormente, 

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

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

teses levantadas na contestação. Com a manifestação das partes ou 

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

honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, 

mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo Sistema 

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

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 31 de 

outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002727-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGIA GOMES DA SILVA DONADI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002727-18.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): GEORGIA GOMES DA SILVA DONADI RÉU: AMAZONIA 

COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais ajuizada por GEORGIA GOMES DA SILVA 

DONADI em face de AMAZÔNIA COMÉRCIO DE CHOCOLATE LTDA-ME, 

representada por Viviane Fonseca e Adilson Pereira da Silva, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra que no dia 04/09/2017, a 

autora, acompanha por sua filha, compareceu ao estabelecimento da 

requerida para a aquisição de bombons. Na oportunidade, prepostos da 

requerida entregaram à filha da autora um panfleto, que o repassou à 

autora, que o guardou em sua bolsa. Alega que minutos depois foi 

abordada pela sócia proprietária da empresa, levada ao escritório do 

estabelecimento e questionada se havia pego algum produto da loja e 

colocado em sua bolsa. A requerente aduz que negou veementemente, 

todavia foi questionada novamente. Assevera que posteriormente, apesar 

de extremamente constrangida e envergonhada, autorizou a busca em 

sua bolsa, quando nada foi encontrado, mesmo após duas tentativas. 

Afirma a autora que se sentiu ofendida e constrangida com a situação, 

principalmente por ter sido presenciada por sua filha. Diante disso, requer 

liminarmente a disponibilização das filmagens do sistema interno de 

câmeras do estabelecimento como prova antecipada e, no mérito, a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juntou documentos ao PJe. 

Recebida a inicial, foi indeferida a prova antecipada, concedida a 

gratuidade de justiça e designada audiência de conciliação (ID 10226600). 

A parte requerida foi citada (ID 10469982). Na solenidade, não houve 

autocomposição (ID 11700126). Apresentada contestação sob ID 

12047658, na qual a requerida alegou a preliminar de impossibilidade 

jurídica do pedido e, no mérito, defendeu que a atuação da empresa não 

configura ato ilícito, bem como que não há dano moral a ser indenizado. 

Requereu a extinção do feito e, subsidiariamente, a improcedência dos 

pedidos. Pediu a condenação da autora pela sanção de litigância de má-fé. 

Impugnação à contestação sob ID 13196160. Por meio da petição de ID 

13387929, a parte requerida pugnou pela designação de audiência de 

instrução para que, no ato, sejam exibidas as gravações do fato em 

apreço, diante da dificuldade de juntada de tais arquivos junto ao PJe. 

Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, diante da regularidade dos atos processuais até então 

efetivados, passo a sanear o feito e apreciar as questões processuais 

pendentes, nos termos do art. 357, do CPC. Inicialmente, a preliminar de 

impossibilidade jurídica do pedido não merece guarida. Isto porque o 

ordenamento jurídico nacional expressamente prevê a tutela de danos 

extrapatrimoniais, tal como trazido à baila pela parte autora em sua 

impugnação à contestação (ID 13196160). Tanto no âmbito constitucional 

(art. 5º, inciso X), quanto nas normas infraconstitucionais (v.g. art. 927, 
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CC; art. 6º, incisos VI e VII, CDC), as ofensas de ordem moral podem 

respaldar a responsabilização civil quando preenchidos os pressupostos 

previamente estabelecidos. Não obstante as citadas previsões legais, 

denota-se pela atuação dos tribunais nacionais a possibilidade de 

condenações similares à pleiteada nesta demanda, senão vejamos: CIVIL. 

CONSUMIDOR. REVISTA PESSOAL EM SHOPPING. SUSPEITA DE FURTO 

NÃO CONFIRMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR 

PROPORCIONAL DA REPARAÇÃO. I. Incidência das respectivas normas 

protetivas (CDC, Arts. 2º, 3º. 6º e 14º). II. Apesar de ser possível a 

realização de revista pessoal em casos de suspeita de furto em 

estabelecimento comercial (exercício regular do direito de propriedade), é 

imprescindível que a desconfiança esteja baseada em indícios concretos, 

bem como que a abordagem não exceda a esfera do razoável. 

Precedente: TJDFT, Acórdão nº 902449, 1ª Turma Recursal, DJE 

29/10/2015. (...) V. Por todo o exposto, percebe-se que os réus 

praticaram ato ilícito que feriram a honra subjetiva das consumidoras, 

mostrando-se devida, assim, a reparação por danos morais. VI. Em 

relação ao quantum, confirma-se a estimativa razoavelmente fixada (R$ 

3.000,00 para cada uma das requerentes), uma vez que guardou 

correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar 

as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a 

extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico 

da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente 

ofensa à proibição de excessos). Recurso conhecido e improvido. 

Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação. 

Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 

55). (TJDF. 0706126-13.2015.8.07.0007. Órgão Julgador 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publicação 

15/05/2017. Julgamento 10 de Maio de 2017. Relator FERNANDO ANTONIO 

TAVERNARD LIMA). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO 

(PORTE DE ARMA E FURTO) EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – 

ACUSAÇÃO POR FUNCIONÁRIO DA RÉ – DENÚNCIA À POLÍCIA – 

REVISTA PESSOAL E EM VEÍCULO NA FRENTE DE OUTROS 

CONSUMIDORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CRIME 

– CONSTRANGIMENTO E OFENSA À DIGNIDADE – DANO MORAL 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR VÍTIMA – MANUTENÇÃO – 

FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJMT. APL 

0030928-42.2011.8.11.0041 155455/2016. Órgão Julgador QUINTA 

CÂMARA CÍVEL. Publicação10/02/2017. Julgamento1 de Fevereiro de 

2017. Relator DES. DIRCEU DOS SANTOS). Nesta senda, indene de 

dúvidas, a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve ser 

REJEITADA. Não restando questões processuais sem análise, declaro 

saneado o feito. Fixo como pontos controvertidos: a) a configuração dos 

pressupostos da responsabilidade civil em relação aos fatos em debate; e 

b) a inexistência de causas excludentes de responsabilidade. Apesar das 

menções acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova segundo 

previsto na legislação consumerista, deixo de promovê-la por não verificar 

hipossuficiência econômica, técnica ou jurídica da parte autora em relação 

ao fato sob lume. Por fim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de novembro de 2018, às 13h30, a ser realizada na sala de 

audiências do juízo. A apresentação do rol de testemunhas deverá ser 

feita em até 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. No prazo de 05 (cinco) 

dias, as partes poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes às 

delimitações de questões de direito relevantes, sob pena de se tornar 

estável a presente decisão (§1º, art. 357, CPC), contando o prazo da 

denunciada a partir da juntada de sua carta de citação nos autos. 

Intimem-se as partes para comparecimento, nas pessoas de seus 

patronos, e para ciência desta decisão. Cumpra-se, com urgências. Alta 

Floresta, 31 de outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000320-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENI BARBOSA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000320-05.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): LENI BARBOSA TORRES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

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

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

urgência, aforada por Leni Barbosa Torres em face do Instituto Nacional 

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

tutela pleiteou a imediata implantação do benefício, e, no mérito, o beneficio 

de aposentadoria por invalidez, sendo constatada a incapacidade 

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

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

antecipação dos efeitos da tutela para após o contraditório e 

determinou-se a citação do requerido. A autarquia requerida apresentou 

Contestação ao Id. 12711751 c/c documentos, bem como suscitou 

“preliminar” quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação. A autora acostou novos 

documentos aos autos. Certidão de tempestividade da contestação (Id. 

15696219). Sobreveio a impugnação à contestação. Vieram-me 

conclusos. De largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada 

pela autarquia não merece acolhimento, pois o pedido de prorrogação do 

benefício se deu em 16.10.2015, não havendo, nesta demanda, a 

possibilidade de ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do 

art. 103, da Lei 8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Não havendo 

questões processuais pendentes de apreciação, declaro saneado o feito. 

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

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

Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das 

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

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

CRM/MT 4232, para realizar a perícia médica na parte autora, razão por 

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

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

para o exame, proceda a INTIMAÇÃO dos interessados para 

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

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

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

conste a advertência para que o médico nomeado compareça com seus 

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

cadastro junto ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda 

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

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

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

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

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

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

assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como QUESITOS DO 

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

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

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

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

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

autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela 

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

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

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

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

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

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

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

para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da 

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

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

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

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

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

de limitações? l) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso 
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positivo, qual o valor aproximado do tratamento? m) O tratamento traz 

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

autora exerça alguma atividade braçal? Uma vez designada data para 

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

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

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

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

importará na presunção de concordância com o laudo pericial. 

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

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

documentos e teses levantadas na contestação. Com a manifestação das 

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

dos honorários periciais junto ao Sistema de Assistência Judiciária 

Gratuita, mediante prévio cadastramento do profissional no respectivo 

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

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 31 de 

outubro de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001382-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BARTOLOMEU DA SILVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON MORAES BARTOLOMEU (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001382-51.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: IVONE BARTOLOMEU DA SILVEIRA LOPES REQUERIDO: 

EDILSON MORAES BARTOLOMEU Vistos. IVONE BARTOLOMEU SILVEIRA 

LOPES propôs Ação de Interdição com pedido de tutela de urgência em 

face de seu irmão, EDILSON MORAES BARTOLOMEU, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que o interditando é 

portador de retardo mental CID F79 e CID F80.9, não possuindo, portanto, 

capacidade de reger os atos de sua vida. Requer ao final a procedência 

da presente ação, decretando-se a interdição da requerida. Vieram 

documentos com a inicial. Ao Id. 5891605 fora deferida a liminar e 

nomeada a autora curadora provisória do interditando, a qual assinou o 

respectivo Termo de Curatela (Id. 7359693). Realizada a audiência 

instrutória, onde houve a oitiva do interditando (Id. 7268770), sendo 

constatada a deficiência mental que acomete o requerido. O agente 

ministerial se manifestou ao Id. 9502307 pugnando pela nomeação de 

perito para realização de pericial no requerido. Outrossim foi determina a 

realização de pericia médica, sendo o laudo aportado ao Id. 13488419, o 

qual conclui pela incapacidade do interditando em autodeterminar-se e 

reger os atos de sua vida. A autora se manifestou quanto ao laudo 

apresentado ao Id. 13489654. O membro do Ministério Público pugnou pela 

nomeação de curador especial ao requerido. Nomeado o nobre Defensor 

Público como curador do requerido, este apresentou impugnação por 

negativa geral ao Id. 14677537. Parecer ministerial favorável ao pedido 

inicial (Id. 16043307). Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Procede a pretensão inicial, no sentido de se 

decretar a interdição do requerido, senão vejamos. A incapacidade do 

interditando restou devidamente demonstrada por meio do laudo médico 

pericial acostados aos autos, bem como, por meio de seu interrogatório. 

Dessa forma, em razão da deficiência mental que acometeu o interditando 

(retardo mental moderado), bem como considerando-se sua oitiva em 

Juízo, constatou-se que o interditando não tem o discernimento necessário 

para os atos da vida civil, necessitando, para tanto, de pessoa 

devidamente habilitada. Diante do exposto, com fulcro nos artigos 487, 

inciso I e 755 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

com resolução do mérito, para decretar a interdição de EDILSON MORAES 

BARTOLOMEU, nomeando-lhe como curadora sua irmã, IVONE 

BARTOLOMEU DA SILVEIRA LOPES. Oficie-se ao Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais para proceder a inscrição da interdição, nos termos do 

artigo 92, da Lei n.º 6.015/73. Outrossim, seja publicada a presente 

sentença, nos termos do §3º do artigo 755 do atual Código de Processo 

Civil. Isento de custas e despesas processuais, sendo incabível a 

condenação em verba honorária. Todavia, considerando que as partes 

são beneficiárias da Gratuidade de Justiça, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento dos honorários médicos periciais, fixados em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Dessa forma, após o transito em julgado, 

requisite-se o pagamento (RPV). Após o trânsito em julgado e 

providenciada a devida inscrição no registro civil, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 31 de outubro de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001920-95.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BELTRAN DE ARAUJO (RECONVINDO)

NEIDE BELTRAN GARCIA (RECONVINDO)

JARI GARCIA DE ARAUJO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SANTANA OAB - MS11705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (RECONVINTE)

JULIANO SILVA CARVALHO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos para intimar o reconvinte, na pessoa do advogado 

habilitado, para, querendo, impugnar a contestação ID 13575855, 

conforme determinado no ID 13796533, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001244-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI GRASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, § 7°, I da CNGC/TJMT, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar do advogado da parte 

autora para manifestar acerca das documentos juntados sob o ID 

15329910, no prazo de 05 dias.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124117 Nr: 1897-40.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOD

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADSON OLIVEIRA DANIEL, Filiação: 

Edson Daniel, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 
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verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos.Diante das explanações e documentos 

apresentados, em caráter excepcional, DEFIRO a citação por edital do 

requerido ADSON OLIVEIRA DANIEL, devendo ser observado fielmente o 

disposto no art. 257 do CPC.O mandado de citação por edital deve 

constar, expressamente, que em caso de revelia será nomeado Defensor 

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

apresentação de resposta pelo executado citado via edital sem sua 

manifestação, desde já nomeio, como curador especial, o douto Defensor 

Público com atribuições perante a Terceira Vara desta Comarca, nos 

moldes determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este 

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

expedindo-se o necessário.

Observações: a) advertência de que será nomeado curador especial em 

caso de revelia.

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

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

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

Souza, digitei.

Resumo da Inicial: (...) Nos autos da ação de alimentos foi fixada a 

obrigação no importe de 26,90% do salário mínimo a título de pensão 

alimentícia. A algum tempo o requerido atingiu a maioridade."

Alta Floresta, 26 de outubro de 2018

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

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119572 Nr: 7185-03.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Solange Alves Ericeira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação, pleiteada pela parte autora (fl. 127) com a 

concordância da requerida (fls.128 v.) e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

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

 Isenta a parte autora de custas processuais, por ser beneficiária da 

justiça gratuita.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, cuja exigibilidade restará suspensa pelo 

período e condições estabelecidos pelo §3º, do art. 98, do CPC.

Outrossim, REQUISITE-SE o pagamento dos honorários periciais (fl. 60) no 

Sistema da Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal, conforme 

Resolução n/ 00305/2014-CJF, em favor da perita nomeada.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110252 Nr: 5817-90.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Lourenço de Souza da Costa

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença prolatada às fls. 

114/115, cujo regular andamento foi determinado à fl. 139, dos presentes 

autos.

À fl. 143 a autarquia ré concordou com os cálculos apresentados pelo 

exequente.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 137/138, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 59.061,63 (cinquenta e nove 

mil com sessenta e um reais e sessenta e três centavos).

 Ademais, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis INFORME seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, nos limites 

supracitados.

 Outrossim, no transcurso do mesmo prazo acima determinado, deverá o 

patrono informar os dados bancários da autora (banco, agência, número 

da conta e CPF), com fito de viabilizar o depósito judicial.

 Consigno que com o pagamento do beneficio previdenciário em favor da 

parte autora e com a juntada dos honorários contratuais, será destacado 

a verba honorária contratual em prol do causídico com posterior expedição 

de alvará.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 121370 Nr: 230-19.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Feliciano da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença proferida à 

fl.134/135, cujo regular andamento foi determinado à fl. 150, dos 

presentes autos.

À fl. 156 a autarquia ré concordou com os cálculos apresentados pelo 

exequente.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 147/148, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 44.598,77 (quarenta e quatro 

mil com quinhentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos).

 Ademais, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis INFORME seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, nos limites 

supracitados.

 Outrossim, no transcurso do mesmo prazo acima determinado, deverá o 

patrono informar os dados bancários da autora (banco, agência, número 

da conta e CPF), com fito de viabilizar o depósito judicial.

 Consigno que com o pagamento do beneficio previdenciário em favor da 

parte autora e com a juntada dos honorários contratuais, será destacado 

a verba honorária contratual em prol do causídico com posterior expedição 

de alvará.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119848 Nr: 7368-71.2014.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Pedro Laerte Rabecini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cloves Moraes Mascarenhas, Delis Brandão 

Lima Mascarenhas, JOSÉ APARECIDO DA SILVA, Juvelina Ribeiro da Silva

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

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - OAB:8347, 

Alvaro da Cunha Neto - OAB:12069, Edenir Righi - OAB:8.484

 Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos às fls. 422/424, para o fim de esclarecer que, como 

consequência lógica da decisão de fl. 300 e do ato praticado pelo ora 

Embargante às fls. 306/325 c/c documentos de fls. 327/405, tem-se que 

os pagamentos indicados pelos primeiros requeridos, no valor total de R$ 

3.974.432,24 (três milhões, novecentos e setenta e quatro mil, 

quatrocentos e trinta e dois reais com vinte e quatro centavos), 

tornaram-se controvertidos.Assim, certificada a preclusão, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indiquem eventuais outros 

pontos controvertidos que julgarem necessários, a ser objeto de atividade 

processual probatória.Após, conclusos.Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 168360 Nr: 3212-98.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

IBAMA - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I do CPC.Condeno o Embargante ao 

pagamento das custas processuais, observado o disposto no artigo 98, 

§2º e 3º do CPC, eis que a si concedo o benefício da Gratuidade de 

Justiça.Certificado o transito em julgado, translade-se cópia desta 

sentença aos autos executivos e ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22802 Nr: 753-51.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNdDdE-F

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Santos - OAB:

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

OAB:5091-B

 Certifico a preclusão da decisão de fls. 164evº, nesta data.

 Mariangela da Silva e Souza

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105543 Nr: 781-67.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Eldorado Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 69.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), pessoalmente, por via 

ele¬trônica ou carta direcionada ao endereço de fl.67, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126078 Nr: 3043-19.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marclan Móveis Ltda-ME, Marisete Pereira dos 

Santos Taufman, Claudio Taufmann

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de apreciar o pleito de fl. 43/44, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende o referido petitório, a fim de 

preencher os requisitos do artigo 524 do CPC, instruindo a peça com o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109828 Nr: 5356-21.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trully Madeiras Ltda - ME

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do que pleiteado, aliado o fato de que diversas foram às tentativas 

para se concretizar a citação, as quais foram inexistosas, DEFIRO o 

pedido de consulta do endereço da parte requerida/executada, a qual, em 

virtude de se tratar de medida de maior celeridade, será efetuada pelo 

sistema INFOJUD.

Consigno os dados do executado necessários para tal ato, a saber, 

TRULLY MADEIRAS LTDA, CNPJ 04.042.343/0001-70.

Caso reste infrutífera a consulta do endereço do executado via sistema 

INFOJUD, será realizada a citação por edital. Intime-se a parte exequente 

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

do mérito.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99731 Nr: 1232-29.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saggin & Saggin Ltda-ME, Nadir Saggin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT

 Vistos. Tendo em vista a realização do ato citatório (fl. 34), intime-se a 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71201 Nr: 4172-35.2010.811.0007
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATILAINE DA SILVA BIAZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:8.934 MT, PEDRO PAULO PEIXOTO D SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.204, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as três últimas declarações 

de imposto de renda e bens em nome da requerida.

 Outrossim, Acaso não encontre, sugere-se como medida, a inscrição do 

nome do devedor no cadastro de inadimplentes, através do sistema 

SERASJUD.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos da executada, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, intime-se a parte exeqüente para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1447 Nr: 40-23.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mozel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Dias de Souza - ME

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução proposta título extrajudicial proposta por 

José Mozel em face de Daniel Dias de Souza - ME.

Às fls. 134/135, a parte Exequente peticionou informando que o débito foi 

quitado em sua integralidade por Jomar Brigina, requerendo sua 

sub-rogação no crédito.

Oportunizado à executada se manifestar no feito (fl. 145), não houve sua 

localização, pelo que, operou-se sua intimação via edital, decorrendo in 

albis o prazo para manifestação (fls. 156 e 162).

Ainda, determinou-se ao exequente que realizasse a comunicação ao 

sub-rogado, para que realizasse sua habilitação no feito, sob pena de 

extinção (fl. 156).

Todavia, devidamente cientificado sobre a determinação (fl. 159), o 

exequente manteve-se inerte.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Pois bem. Considerando que a parte Executada, através do sub-rogado 

Jomar Brigina, liquidou o saldo devedor, o processo será julgado com 

resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas processuais já recolhidas, sendo inexistente a condenação da 

parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme 

pactuado.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57634 Nr: 2262-41.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D-DdBL-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Suguimoto - 

OAB:190204/SP, Maria Luiza Borges Santos - OAB:23.940

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, há mais de 10 (dez) anos, a parte 

exequente busca o recebimento de seu crédito, expresso às fls. 30/31.

 Dessa forma, foram deferidas inúmeras diligencias por este Juízo, 

buscando a localização de bens da devedora passíveis de penhora, 

restando todas infrutíferas (fls. 75; 88; 103; 109; 113/116;127).

Por fim, requer a exequente a expedição de ofício à Companhia Brasileira 

de Liquidação e Custódia - CBLC, à Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA), à Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F), à Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), à CETIP S.A – Mercados Organizados e à 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), requisitando informações 

acerca de ativos de titularidade da executada.

 Ainda, a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, requisitando 

informações acerca da existência de títulos custodiados no Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia – Selic ou contratação de serviços de 

cofre e/ou guarda de valores pela executada.

ISTO POSTO, DEFIRO o pedido de fl. 128 e determino a expedição de 

ofícios para a requisição das informações acima indicadas, no prazo de 

20 (vinte) dias.

Após, com a juntada aos autos das informações, intime-se a exequente 

para indicação de eventuais bens de propriedade da executada passíveis 

de penhora, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, pelo prazo de 12 

(doze) meses, a partir do qual iniciará o prazo de prescrição intercorrente.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103330 Nr: 5045-64.2012.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Benedita dos Santos

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão proferido à fl. 72, 

cujo regular andamento foi determinado à fl. 124, dos presentes autos.

À fl. 131 a autarquia ré concordou com os cálculos apresentados pelo 

exequente.

 Após, os autos vieram-me conclusos.

É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 113, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 65.717,01 (sessenta e cinco 

mil com setecentos e dezessete reais e um centavo).

 Ademais, INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis INFORME seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, nos limites 

supracitados.

 Outrossim, no transcurso do mesmo prazo acima determinado, deverá o 

patrono informar os dados bancários da autora (banco, agência, número 

da conta e CPF), com fito de viabilizar o depósito judicial.

 Consigno que com o pagamento do beneficio previdenciário em favor da 

parte autora e com a juntada dos honorários contratuais, será destacado 

a verba honorária contratual em prol do causídico com posterior expedição 

de alvará.

 EXPEÇA-SE RPV/PRECATÓRIO e com o pagamento, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119494 Nr: 7137-44.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdJV

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

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 
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Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Modificação da Guarda Unilateral para Guarda 

Compartilhada da Infante Vitória Daiane de Jesus Alecrim proposta por 

José Andrade Alecrim em face de Florice de Jesus Veloso.

 Com a exordial vieram os documentos de fls. 11/19.

Recebida a inicial, determinou-se a realização de estudo social, bem como, 

parecer psicológico.

Termo de audiência de conciliação encartado à fl. 32, a qual restou 

infrutífera.

Relatório de estudo social às fls. 44/46.

O Ministério Público pugnou pela audiência de instrução e realização de 

novo estudo social na residência do autor, fl. 72.

Às fls. 82/83, as partes celebraram acordo.

À fl. 92 Ministério Público apresenta parecer favorável pela homologação 

do acordo realizado entre as partes.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer do Ministério Público, 

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de 

fls. 82/83.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o termo de guarda compartilhada em favor dos genitores da 

menor em queatão, José Andrade Alecrim e Florice de Jesus Veloso.

Uma vez que se trata de causa de natureza expressamente elencada no 

§2º, do art. 12, do NCPC, não se aplica a ordem cronológica preferencial 

de julgamento ao presente feito.

 Isento de custas processuais, de acordo com o artigo 90, §3º, do CPC.

Inexistente a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários 

advocatícios, conforme pactuado entre as partes.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 155117 Nr: 3609-94.2017.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Diante do Exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os presentes 

embargos, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, via de consequência, considero perfeitamente válida a 

CDA apontada no processo de execução em apenso, mantenho a 

execução fiscal na forma postulada.Condeno o embargante ao pagamento 

das custas judiciais remanescentes e honorários advocatícios, os quais 

os fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa ao que dispõe 

o art. 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia da presente decisão aos autos de execução em apenso 

e arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 90371 Nr: 4728-37.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. L. da Silva Comércio

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil e que seja realizada nova penhora 

online por meio do sistema BACENJUD em conta dos executados N.L DA 

SILVA COMÉRCIO e seu sócio representante, para a quitação total da 

dívida no valor de R$ 3.070,28.

 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada para eventual impugnação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso da penhora ou 

impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor embargos à 

execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as 

peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que manifeste-se 

em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE , expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 168361 Nr: 3213-83.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:24.889-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

IBAMA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por Nadir Saggin em 

face do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais – 

IBAMA, visando a declaração da nulidade de sua citação, bem como a 

declaração de inexigibilidade do título executivo sob execução nos autos 

executivos em apenso (ID 63014), eis que não houve a juntada da ATPF 

7437647, pelo que, houve cerceamento ao seu direito de defesa. 

Requereu a concessão da gratuidade de justiça, sendo oportunizada a 

comprovação de seus requisitos legais (fl. 83), o que foi realizado às fls. 

84/85.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, concedo ao embargante os benefícios da Gratuidade de 

Justiça, considerando-se as declarações apresentadas às fls. 84/85.

Ainda, considerando-se que, nos autos executivos em apenso, houve a 

garantia do Juízo pela penhora (fl. 25), a qual não foi recusada pela parte 

Embargada, apesar de oportunizada sua manifestação (fl. 44), recebo os 

presentes em seu efeito suspensivo.

Dessa forma, determino a intimação da parte Embargada, através de 

remessa dos autos, para manifestação, no prazo legal.

No mesmo prazo, oportunizo sua manifestação sobre a ocorrência da 

prescrição intercorrente, considerando-se a data do despacho inicial 

(02/06/2009 – fl. 17) e a data da citação do ora Embargante (14/05/2018 – 

fl. 77), após o pedido de redirecionamento realizado pela parte 

exequente/embargada (fls. 56/57).

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63014 Nr: 2059-45.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Saggin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal do IBAMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 
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OAB:24.889-A/MT

 Vistos. Considerando-se que houve o recebimento dos Embargos à 

Execução em seu efeito suspensivo, aguarde-se o deslinde dos autos em 

apenso. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000727-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CASTORINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000727-45.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular andamento foi 

determinado no Id n. 14813475. Intimada a parte executada para se 

manifestar, esta concordou com o cálculo apresentado pela parte 

exequente, Id n. 15909770. Após, os autos vieram-me conclusos. Pois 

bem. Considerando que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente, HOMOLOGO os cálculos sob o Id n. 

14504079, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, no que 

tange ao valor de R$ 15.724,50 (quinze mil, setecentos e vinte e quatro 

reais com cinquenta centavos). Certificada a preclusão desta decisão, 

INTIME-SE o patrono da parte exequente para que, no prazo de 05 (CINCO) 

dias úteis, INFORME seus dados bancários, para o depósito judicial 

(banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários sucumbenciais 

e contratuais, e em igual prazo os dados da parte exequente. CONTRATO 

DE HONORÁRIOS juntado aos autos. DETERMINO ainda a expedição de 

RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da homologação do valor 

apresentado, eis que já o fez, através da presente impugnação. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 31 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001280-29.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JORANDES FALIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001280-29.2016.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

procedimento de Cumprimento de Sentença, devendo a Secretaria da Vara 

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos. 

Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a Fazenda 

Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO: 1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente execução no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos 

do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil. 2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e vista dos autos à parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, após, façam os 

autos CONCLUSOS. 3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos. Alta 

Floresta, MT, 31 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001478-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDETE MARIA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001478-66.2016.8.11.0007 Vistos. Reitere-se o 

oficio sob o Id n. 14288426, com URGÊNCIA, fazendo acompanhar cópia 

da sentença e dos documentos necessários, para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, implante o benefício à parte autora, sob pena de 

pagamento de multa diária, que fixo no valor de R$5.00,00 (quinhentos 

reais). Com efeito, após a implantação do beneficio, determino que a parte 

requerida junte imediatamente aos autos o respectivo comprovante e, vista 

dos autos à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender de direito. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 31 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003683-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA DA ROCHA BORBA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003683-97.2018.8.11.0007 Vistos. Considerando o 

petitório retro, aguarde-se a presente missiva em cartório até a data da 

audiência designada para o dia 04 de dezembro de 2018, às 16h30. Alta 

Floresta, MT, 31 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000399-81.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDMAR RIBEIRO LUIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000399-81.2018.8.11.0007 Vistos. Intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias indique o endereço 

atualizado da parte executada, sob pena de extinção do feito. Alta 

Floresta, MT, 31 de outubro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002885-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ANDREACCI CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002885-39.2018.8.11.0007 Vistos. 1-Consigno que 

a liberação dos valores depositados referente à diligência do Oficial de 

Justiça é realizada administrativamente. 2- Cumpra-se nos termos da 

sentença retro. Alta Floresta, MT, 31 de outubro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000191-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS OAB - MT23084/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000191-97.2018.8.11.0007 Vistos. 1- 1-CERTIFIQUE 

a Secretaria da Vara acerca do decurso do prazo para apresentar 

contestação. 2- 2- Após, conclusos. Alta Floresta, MT, 31 de outubro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002509-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALVIR LUIZ SAVARIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002509-87.2017.8.11.0007 Vistos. Trata-se de ação 

em que o autor DALVIR LUIZ SAVARIZ pleiteia a concessão do benefício 

de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez com pedido de 

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

documentos diversos documentos. Recebida a inicial, fora deferido o 

pedido de assistência judiciária gratuita, bem como deferida a tutela 

antecipada, Id n. 9872641 e determinada a citação da parte requerida. 

Certidão atestando que decorreu o prazo e a requerida, devidamente 

citada, conforme Expediente Citação (708787), não contestou esta ação, 

Id n. 11126597 - Pág. 1. Houve a decretação da revelia do revelia da parte 

requerida. Comprovante de implantação do Beneficio em 19.04.2017, 

12579228 - Pág. 1 Nomeada a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, 

para realizar a perícia médica na parte autora, a qual foi realizada, com a 

juntada do laudo pericial sob o Id n. 15562511 - Pág. 1. A parte autora 

manifestou acerca do laudo e vieram-me os autos conclusos. É o que 

cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória, mormente a produção de prova 

testemunhal, conforme se verá adiante: Pois bem. Tem-se que o benefício 

de auxílio-doença é disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, 

sendo exigido o preenchimento dos seguintes requisitos para sua 

concessão: a) qualidade de segurado; b) período de carência; c) 

incapacidade temporária do segurado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e d) que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o benefício de aposentadoria por 

invalidez é disciplinado pelo art. 42 e seguintes da Lei 8.213/91, que 

exigem sejam preenchidos os seguintes requisitos: a) qualidade de 

segurado; b) que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e 

c) que a doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Dessa feita, examinemos o caso em 

concreto. Inicialmente, considerando o documento juntado ao Id n. o ID 

9856953, consta que o Autor usufruiu de auxílio-doença no período de 

27/03/2013 a 31/05/2013, tem-se comprovada sua qualidade como 

segurado obrigatório da Previdência Social. Submetido a exame pericial, a 

Sr. Perita constatou que o autor está incapacitado de forma total e 

permanente devido a nefrectomia e os tratamentos posteriores que 

necessita, visto o câncer no sistema renal, cf. se vê junto ao Id n. 

15562511 . Passo à análise da qualidade de segurado da parte autora. De 

acordo com os documentos apresentados, a parte autora era segurada 

obrigatória, quando houve o indeferimento de seu pedido de seu pedido de 

auxilio-doença em sede administrativa (01/12/2015 – I d n. 9856953 - Pág. 

5). Assim, verifico que há época em que o benefício ora pleiteado 

(auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) foi negado, a parte 

requerente preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício. 

Por outro lado, em face da conclusão pericial acima exposta e 

comprovada a qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos 

termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora também faz jus à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que 

preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91. Com efeito, considerando que a parte autora conta com 53 

(cinquenta e três) anos de idade , tendo como sua última função a de 

pedreiro, a qual demanda força e destreza, entendo que está incapacitado 

para a prática destes serviços a incapacita para as funções anteriormente 

exercidas. Por fim, resta fixar o período em que resta devido cada 

benefício. Nos termos acima expostos, o benefício de auxílio-doença, no 

valor relativo a 80% (oitenta por cento) do salário de contribuição, será 

devido desde a data do indeferimento do benefício em sede administrativa 

(01/12/2015 – I d n. 9856953 - Pág. 5) até a data anterior ao laudo pericial 

(25/09/2018 – Id n. 15562511 - Pág. 6). Já, o benefício de aposentadoria 

por invalidez é devido desde a data da apresentação do laudo pericial 

(26/09/2018 – Id n. 15562511 - Pág. 6), eis que, a sra. perita não afirmou 

de forma precisa a partir de quando a parte autora encontra-se 

incapacitada para o trabalho. Esta conclusão ocorreu apenas na data do 

laudo pericial, data esta que considero como marco inicial para a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Outrossim, 

CONSIGNO que quando a parte autora for requerer o cumprimento de 

sentença, esta deverá pleitear os valores retroativos até a data da 

implantação do beneficio –DIB, a qual ocorreu em 28.03.2018, em razão da 

concessão da tutela antecipada junto à inicial. Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e condeno o INSS: a) 

a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data da 

apresentação do laudo pericial (26/09/2018 – Id n. 15562511 - Pág. 6), 

com renda mensal de 100% (cem por cento) do salário-de-contribuição do 

Autor; b) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao 

benefício do auxílio-doença, com renda mensal de 80% (oitenta por cento) 

do salário-de-contribuição do Autor, desde a data do indeferimento de seu 

último pedido de auxilio-doença em sede administrativa (01/12/2015 – I d n. 

9856953 - Pág. 5), até o dia anterior à realização do laudo pericial 

(25/09/2018 – Id n. 15562511 - Pág. 6), devendo incidir juros de mora de 

0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices 

oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela; c) concedo à 

parte Autora a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS 

implementar o benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados de sua ciência desta sentença; d) Condeno o 

INSS ao pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 

(duzentos reais), o qual será requisitado nesta data, cf. extrato em anexo. 

f) Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do STJ, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Nos termos da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome da Segurada: DALVIR LUIZ SAVARIZ; 

beneficio concedido: Aposentadoria por invalidez; renda mensal: 100% 

(cem por cento) do salário-de-contribuição do Autor; data do inicio do 

benefício: data da apresentação do laudo pericial: 26/09/2018 – Id n. 

15562511 - Pág. 6; prazo para autarquia cumprir a sentença: 60 

(sessenta) dias para o seu cumprimento, eis que houve a concessão de 

TUTELA DE URGENCIA. Retroativamente: beneficio concedido: 

Auxilio-doença; renda mensal: 80% (oitenta por cento) do 

salário-de-contribuição do Autor; data do inicio do benefício: data do 

indeferimento de seu último pedido de auxilio-doença em sede 

administrativa (01/12/2015 – I d n. 9856953 - Pág. 5), até o dia anterior à 
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realização do laudo pericial (25/09/2018), devendo incidir juros de mora de 

0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices 

oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela. Intimem-se. 

Alta Floresta, MT, 30 de outubro de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010848-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA NUNES CHAVEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPAÇO VERDE LTDA - ME (EXECUTADO)

AZUL LINHAS AEREAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

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

obrigação de prestação continuada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO OTONIO DO CARMO JUNIOR (EXECUTADO)

 

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

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 15889059, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001262-08.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BOSQUETTI & SISTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI LEMUNIE (EXECUTADO)

 

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

patrono, do inteiro teor da juntada do ID – 15261976, para manifestar-se 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO XAVIER ALVES OAB - SP331632 (ADVOGADO(A))

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO OAB - SP362569 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002070-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, DECOLAR. COM LTDA. 

Vistos. Apesar de intempestivo, verifica-se que o petitório de ID nº. 

16097192 não fora instruído com o documento mencionado pelo causídico, 

razão pela qual intime-se para que apresente o comprovante de 

residência, em 05 (cinco) dias, nos termos do despacho de ID nº. 

15543692, sob pena de extinção sem resolução. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o 

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ LOPES MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000550-47.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JUAREZ LOPES MAIA 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Incompetência do Juizado Especial – 

necessidade de perícia Em sede de contestação a requerida alega a 

incompetência do Juizado Especial para julgar a causa, ante a 

necessidade de realização de perícia grafotécnica junto ao contrato, em 

tese, assinado pela parte autora, a justificar o débito objeto da demanda. 

Entretanto, é certo que referido documento não fora encartado aos autos 

o que deixa dúvida sobre sua existência, e, portanto, obsta a extinção da 

ação na forma pretendida pela ré, de modo que afasto a preliminar 

arguida. b) Decadência A requerida pretende o reconhecimento da 

decadência, nos termos do artigo 26 do CDC. Ocorre que o cerne da 

questão consiste em elucidar e legalidade da inscrição do nome do autor 

em cadastro de inadimplente, inexistindo alegação de vício de produto. 

Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma o autor que teve o 

nome indevidamente inserido pela ré em cadastro de inadimplente aos 

04/10/2016, em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 

5.412,60 (cinco mil quatrocentos e doze reais e sessenta centavos). 

Salienta que jamais manteve qualquer relação jurídica com a requerida, 

pretendendo a declaração de inexistência de débito bem como 

indenização por dano moral. Por seu turno a ré alega que o demandante 

contatou empréstimo consignado, contudo, houve interrupção no 

pagamento das parcelas por culpa exclusiva do autor, o que ensejou a 

inscrição de seu nome em cadastro de inadimplente. Instruiu sua peça 

defensiva com telas sistêmicas, bem como requereu prazo para 

apresentação do contrato firmado com o autor, porém, apesar de intimado 

para fazê-lo (ID nº. 13717637) não o fez (ID nº. 15247512). Inobstante a 

alegação da requerida é fato que a contestação não veio instruída com 

qualquer documento comprobatório. Consigo que os relatórios emitidos 

pela requerida, anexos a contestação, não possuem força probatória. 

Com efeito, é cediço geral que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante entendimento sedimentado da Turma Recursal Única do 

TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – 

COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Nas relações de consumo, os 

prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de 

forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo que a prestação de serviços 

fora destas condições caracteriza ato ilícito (TJMT 24836/2011, TJRS 

70055210058 ,  TJMT TR U  2 8 4 8 1 7 0 2 0 1 2 8 1 1 0 0 0 1 / 2 0 1 3  e 

220110025604/2013). Inexistindo prova de que os serviços cobrados 

foram efetivamente utilizados pelo consumidor, inexiste contrato e, 
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consequentemente, a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito. 

Ademais, diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do 

disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte 

reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte 

reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio 

de prova documental, da existência de débito que legitimasse a inscrição 

em órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se 

desincumbiu. Por outro lado, saliente-se que o extrato de telas sistêmicas 

não possui força probatória, porquanto elaborado unilateralmente. (...)”. 

(...) (RI 222249220138110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 15/10/2014, Data 

da publicação no DJE 15/10/2014.). Nessa senda, verifica-se que a ré não 

comprovou a existência e legalidade da dívida objeto de inscrição do nome 

da parte autora em rol de inadimplentes, razão pela qual conclui-se ser 

indevida. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, o ônus estará 

a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu 

direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do 

direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré 

se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum 

documento hábil a comprovar a legalidade da dívida. Entrementes, o 

Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços 

só não será responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva 

do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora 

em cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

manter informações atualizadas sobre seus clientes e respectivos 

débitos, bem como não confirmar a persistência da dívida débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Contudo, o documento de ID nº. 

10225162 demonstra a inexistência de outro apontamento em nome da 

autora, razão pela qual não há que se falar na aplicação da aludida 

Súmula. Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

CPC para: a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 5.412,60 (cinco mil 

quatrocentos e doze reais e sessenta centavos), correspondentes ao 

contrato nº. 202221769, objeto da inscrição o nome da autora em cadastro 

de inadimplente (ID nº. 10225162); b) CONDENAR a ré a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(20/07/2016), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO (REQUERENTE)

VAGNER RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003253-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARLEI DA SILVA MEDEIRO, 

VAGNER RIBEIRO REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 

Vistos. Analisando detidamente o presente feito verifica-se que a exordial 

não fora instruída com comprovante de residência em nome da parte 

autora. De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os 

critérios de competência para julgamento das causas estabelecidos 

naquela lei, bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos 

processuais indispensáveis ao deslinde do feito. Desse modo, intime-se a 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, 

comprovando seu domicílio nesta comarca, sob pena de extinção. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010138-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COLOMBO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TAXISTAS DE ALTA FLORESTA E REGIAO MT 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010138-27.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO SERGIO COLOMBO 

EXECUTADO: SINDICATO DOS TAXISTAS DE ALTA FLORESTA E REGIAO 

MT Vistos, Tendo em vista a inércia do credor, conforme certidão de ID 

num. 15528931, INDEFIRO o pedido formulado no evento 12227198. 

Intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito. Intimem-se. 

Cumpra-se Alta Floresta/MT, 5 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001098-72.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLAINE PINHEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001098-72.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 

00059842113 EXECUTADO: CAROLAINE PINHEIRO DA SILVA Vistos. 

Analisando os autos, constato que o credor postula pela concessão de 

prazo para diligenciar acerca do endereço atualizado da executada. Em 

observância ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, DEFIRO o 

pedido, e por consequência determino a suspensão do feito pelo prazo de 

30 (trinta) dias. Decorrido o prazo de suspensão processual, 

independente de nova intimação, deve o exequente se manifestar nos 

autos, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito (art. 53, §4º 

da Lei nº 9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002747-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA LOIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002747-09.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANTONIO DE PADUA LOIOLA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. A parte ré informa na petição 

num. 16002287 que efetuou o pagamento espontâneo da condenação. 

Assim, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, apresentar os 

dados bancários para transferência do valor, bem como apresentar o 

cálculo de execução dos honorários advocatícios nos moldes do acórdão 

proferido no ID num. 15982790, com a devida memória de cálculo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA KELLY PACHECO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

W.R. QUILICI VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000654-73.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MAIRA KELLY PACHECO 

PINHEIRO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., W.R. QUILICI VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos. INTIME-SE 

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

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). Registro que 

o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) 

dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do depósito 

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

Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o credor para, no 

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

exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as 

parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação 

continuada, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003062-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA SILVERIO RAMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003062-03.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDNA MARIA SILVERIO 

RAMIRO REQUERIDO: AYMORE Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Ausência de “interesse de agir” Alega a 

requerida que não fora procurada extrajudicialmente para solução do 

empasse, de modo que a autora padece de interesse de agir do autor, 

porquanto inexistente resistência da ré. A título de elucidação, vale 

colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o assunto: “Interesse 

processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao equívoco “interesse 

de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além de constituir-se em 

velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi modificou o nomen 

iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 1973 modificou o 

nomen iuris “interesse de agir” para interesse processual. Desde então 

ninguém mais fala em desquite. Nada justifica manter-se o velho e ilegal 

nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter significado processual e 

extraprocessual, ao passo que “interesse processual” significa, 

univocamente, entidade que tem eficácia endoprocessual (Nery. 

Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse processual quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, 

ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do 

ponto de vista prático. Verifica-se interesse processual quando o direito 

tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g, pelo inadimplemento da 

prestação e resistência do réu a pretensão do autor).” (Nery Junior, 

Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa 

Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No caso vertente, a autora trouxe aos 

autos documentos que comprovam sua alegação de que teve o nome 

inserido em cadastro de inadimplente, demonstrando o interesse 

processual para a causa. Ademais, é certo que a ausência de 

requerimento administrativo pela parte autora para solução do conflito 

extrajudicialmente, por si só, não lhe retira o interesse processual, sob 

pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 
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mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). 

Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma a autora que teve 

o nome indevidamente inserido pela ré AYMORÉ em cadastro de 

inadimplente aos 29/05/2018, em razão de dívida cuja origem desconhece, 

no importe de R$ 8.778,00 (oito mil setecentos e setenta e oito reais). 

Salienta que jamais manteve qualquer relação jurídica com a requerida, 

pretendendo a declaração de inexistência de débito bem como 

indenização por dano moral. Por seu turno a ré alega que não praticou 

qualquer ilícito, inexistindo dano a ser reparado. Inobstante a alegação da 

requerida é fato que a contestação não veio instruída com qualquer 

documento comprobatório. Nessa senda, verifica-se que a ré não 

comprovou a existência e legalidade da dívida objeto de inscrição do nome 

da parte autora em rol de inadimplentes, razão pela qual conclui-se ser 

indevida. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive já declarada em 

decisão de ID nº. 15350067. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, 

quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu 

de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum documento hábil a 

comprovar a legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

manter informações atualizadas sobre seus clientes e respectivos 

débitos, bem como não confirmar a persistência da dívida débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Contudo, o documento de ID nº. 

14968312 demonstra a inexistência de outro apontamento em nome da 

parte autora, razão pela qual não há que se falar na aplicação da aludida 

Súmula. Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 8.778,00 (oito mil setecentos e setenta e oito 

reais), objeto da inscrição o nome da autora em cadastro de inadimplente 

(ID nº. 14968312); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(29/05/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002948-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002948-64.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

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

Na sequência, solicite-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do cálculo de liquidação 

do débito, encaminhando-se os documentos relacionados no art. 3º, § 1º e 

no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o 

cálculo, expeça-se Ofício Requisitório diretamente ao ente público, na 

pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os 

documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

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

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 31 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002571-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARINDA JOSE DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002571-30.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ALVARINDA JOSE DE MORAES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação (petição ID nº 14425181) e a parte autora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta na petição ID nº 14529536. 

Assim, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 
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regularização, em 05 (cinco) dias. Concomitantemente, INTIME-SE a parte 

executada para, no prazo de quinze (15) dias, comprovar o cumprimento 

da obrigação de fazer determinada no item "a" da sentença proferida, sob 

pena de incidência de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), nos 

termos do artigo 461, §5º do Código de Processo Civil. Cientifique-se por 

qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, venham os 

autos conclusos. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002948-64.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002948-64.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

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

Na sequência, solicite-se ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça a elaboração do cálculo de liquidação 

do débito, encaminhando-se os documentos relacionados no art. 3º, § 1º e 

no item 3 do Anexo II, ambos do Provimento n.º 11/2017-CM. Elaborado o 

cálculo, expeça-se Ofício Requisitório diretamente ao ente público, na 

pessoa de quem recebeu a citação, devendo ser instruído com os 

documentos relacionados no art. 4º, § 1º do Provimento acima 

mencionado, requisitando o pagamento do valor do débito atualizado, no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do seu 

recebimento, com a ressalva de que poderá ser determinado o 

sequestro/bloqueio eletrônico do numerário suficiente ao cumprimento da 

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

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 31 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002644-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON ROBERTO DE CARVALHO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002644-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MAICON ROBERTO DE 

CARVALHO LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cinge-se dos autos 

que a parte autora, apesar de devidamente intimada (ID nº. 15494462 ), 

não compareceu à sessão de conciliação, consoante termo juntado na 

movimentação de ID n.º 16015482. Desse modo, a extinção da ação é à 

medida que se impõe, em atenção ao que prevê o artigo 51 da Lei nº. 

9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o dever de pagar as 

custas do processo, nos termos o art. 949, inciso II, da CNGC do Estado 

de Mato Grosso, podendo ser isento de tal ônus somente se restar 

provado que a ausência decorreu de força maior, nos termos do artigo 51, 

§ 2º da Lei nº 9.099/95. No caso em tela a parte autora não justificou a 

ausência na audiência, tampouco requereu na exordial a justiça gratuita, 

razão pela condeno-a ao pagamento das custas processuais, com fulcro 

na legislação supracitada. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC 

combinado com o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se de acordo com a CNGC/MT 

em caso de eventual inadimplemento das custas processuais. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto 

Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002571-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARINDA JOSE DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

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

advogado, para que junte aos autos procuração pública, com poderes 

específicos para “receber e dar quitação”, no prazo de 05 (cinco) dias, 

para posterior transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOMINGOS DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002162-20.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE 

SANTA RITA LTDA - EPP REQUERIDO: MARCELO DOMINGOS DOS 

SANTOS - ME Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora foi 

devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 15298384). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003394-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 05 DE 

DEZEMBRO de 2018, às 14h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003396-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 05 DE 

DEZEMBROde 2018, às 14h20min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 

34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003817-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora, 

para comparecer à audiência Preliminar designada para o 22 DE JANEIRO 

de 2019, às 14h20min, BEM COMO DA LIMINAR DEFERIDA. Prislene Paiva 

Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA APARECIDA AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COP ALTA FLORESTA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 14617559, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 29 de outubro de 2018 PRISLENE PAIVA 

ESTAGIÁRIA - 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-31.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GOMES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme CÁLCULO, ID nº 14642943, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 29 de outubro de 2018 PRISLENE PAIVA 

ESTAGIÁRIA - 34917

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011233-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUSIENE ESTANISLAU DE LIMA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, no prazo de 05 (cinco) 

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

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

tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, bem como 

requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003355-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LISBOA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON HILARIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor dos 

documentos juntados no ID nº 16228214, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002519-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA LOIOLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002519-97.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RUBENS JOSE MARRAFAO 

REQUERIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA LOIOLA Vistos. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Cinge 

dos autos que a parte devedora efetuou o pagamento do débito objeto da 

presente ação de cobrança, tendo o autor pugnado pela extinção da ação, 

consoante se depreende do petitório de ID nº. 14728664, instruído com 

comprovante de pagamento de ID nº. 14728797. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

29 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011255-87.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTA LOPES (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011255-87.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: BATISTA LOPES EXECUTADO: 

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de cumprimento da 

sentença manejado pelo autor Batista Lopes em face da FUNCAB e do 

Estado de Mato Grosso em relação à obrigação de fazer e contra a 

FUNCAB quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais. DA 

EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER: No que tange à obrigação de 

fazer, o autor noticiou o cumprimento integral da obrigação, conforme Id nº 

10992290. Desta feita, impõe-se a extinção parcial da execução. Por esta 

razão, JULGO EXTINTA PARCIALMENTE A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, exclusivamente no que diz 

respeito à obrigação de fazer, constante com fundamento no artigo 924, II, 

do vigente Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da 

sentença, proceda-se a exclusão do Estado de Mato Grosso do polo 

passivo da ação, porquanto o cumprimento da obrigação de pagar quantia 

(honorários de sucumbência) imposta no título executivo tramita somente 

contra a FUNCAB. DA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: 

Por outro lado, em relação à execução dos honorários advocatícios, não 

merece ser recebidos os embargos à execução manejados pela 

executada FUNCAB no Id nº 13094383, pois verifica-se ausente uma 

condição de admissibilidade. Assim se afirma em razão de não ter havido, 

até a presente data, garantia do Juízo, o que, segundo a norma de 

regência, é causa de extinção sem resolução de mérito por ausência de 

pressuposto processual. Com efeito, a embargante garantiu parcialmente 

o Juízo, mediante o depósito de parte do valor executado (Id nº 

13141143), o que não se revela suficiente para fim de recebimento dos 

embargos. Neste sentido, o Enunciado nº 117 do Fonaje preconiza que é 

imprescindível a prévia garantia do Juízo para interposição de embargos à 

execução, in verbis: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora 

para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial.” Assim, à míngua de garantia 

integral do Juízo, os Embargos à Execução não merecem ser sequer 

recebidos, razão pela qual impõe a extinção dos embargos sem resolução 

do mérito. Ante o exposto e considerando o que consta dos autos, NÃO 

RECEBO os Embargos à Execução apresentados no Id nº 13094383 e 

determino o prosseguimento da ação de execução de pagar quantia em 

face da FUNCAB. Intimem-se, competindo ao credor apresentar o cálculo 

atualizado do débito em dez dias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003306-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, MILENA RAMOS DE LIMA E 

SOUZA PARO, procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, 

para que no prazo de 10 (DEZ) dias junte aos autos comprovante de 

endereço, em nome da parte autora, conforme Ordem de Serviço n°. 

01/2018. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Prislene Paiva 

Estagiária – 34917

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 170360 Nr: 4189-90.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Valter Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 Certifico que procedo a intimação do Dr. LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO, da audiência designada para oitiva de testemunha, que será 

realizada neste Juízo, no dia 21/11/2018, às 16h30min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003885-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE LINS INACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIS DIAS PAIVA OAB - MT15513/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003885-74.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DANIELLE LINS INACIO 

REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifico presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela 

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

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

deferida a tutela de urgência pretendida pela parte requerente, senão 

vejamos. A probabilidade do direito está revelada pelos documentos que 

instruem a petição inicial, através dos quais é evidenciada a 

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

de dano é evidente, pois estão sendo descontados valores referentes ao 

pagamento parcelado por um produto que não foi entregue a requerente 

pela empresa requerida, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não devem ser efetuados os referidos descontos no 

cartão de crédito utilizado para a compra. Nesse sentido, segue a 

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

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS 

E MORAIS - PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET - CANCELAMENTO - 

RESSARCIMENTO DEVIDO NO LIMITE DO PAGAMENTO PROVADO - 

PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL SUPORTADO PELO ADQUIRENTE – DANO 

MORAL - DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO - ART. 5º, v E x DA CF - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – Recurso 

conhecido e parcialmente provido. 1) O débito cobrado em razão de 

transação comercial feita na internet, que na realidade não se concretizou, 

apesar de indevido, não caracteriza a má-fé do requerido, restando 

afastada a incidência da dobra contida no parágrafo único do art. 42 do 

CDC. 2) Comprovadas as compras de produtos via internet, a falta de sua 

entrega no prazo estipulado, o cancelamento pelo comprador e a não 

restituição dos valores recebidos, à adquirente é reconhecido o direito à 

reparação dos danos suportados. Esses fatos tipificam condutas 

desleais, que violam o princípio da boa-fé objetiva e conferem ao 

consumidor, além da recomposição do prejuízo material, o direito à 

indenização por danos morais. 3-A quantificação do dano moral obedece 

ao critério do arbitramento judicial, obedecendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em conta 

o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.” (Ap 

23131/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 

21/07/2015). Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e 

do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A MEDIDA 

LIMINAR para determinar que a requerida se abstenha de efetuar 

descontos no cartão de crédito utilizado para pagamento referente às 

parcelas vincendas relativas a compra objeto da presente demanda. 

CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência de 

conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de 

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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003872-75.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PATRICIA DA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

pedido de concessão de tutela provisória de urgência, visando a retirada 

do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, sob a 

alegação de que a inscrição é indevida. Compulsando os autos, verifico 

ausente um dos requisitos que enseja a concessão da medida liminar 

pleiteada consistente no fundado receio de dano irreparável ou difícil 

reparação, razão porque deve ser indeferida a tutela de urgência. De fato, 

o perigo da demora é inexistente, eis que o aguardo do provimento final 

não acarretará prejuízo algum para a parte reclamante, sobretudo porque 

o apontamento foi realizado há mais de 01 (um) ano, ou seja, em data 

muito anterior ao ajuizamento da presente ação, constatação que, 

inicialmente, afasta o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação que tal anotação poderia causar. Ora, se a parte autora nada 

fez desde aquela data, ajuizando a demanda somente após o decurso de 

mais de um ano da negativação de seu nome, é provável que não tenha 

experimentado nenhum receio de dano. Nos casos em que os fatos 

alegados pela parte ocorreram em momento longínquo em relação ao 

ajuizamento da ação e há o pleito de tutela provisória de urgência, segue o 

entendimento jurisprudencial: “AÇÃO ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - 

AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da 

antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de 

forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado 

o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório. 

Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela 

antecipada pretendida. [...] Feitas tais considerações, verifica-se que 

nestes autos não se encontram presentes todos os requisitos elencados 

no art. 273 do CPC, em face da ausência do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, isso porque, observa-se que 

transcorreram aproximadamente um ano e meio entre a exclusão do autor 

dos quadros de cooperados da agravante e o ajuizamento da ação em 

comento, o que contraria a alegação do agravado de que estaria sofrendo 

sérios prejuízos com o seu afastamento.” (TJMG, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.10.072653-8/001 - 18ª CÂMARA CÍVEL 

DO TJMG - Relator: Des.(a) ARNALDO MACIEL - Data do Julgamento: 

09/11/2010). Assim, ausente o perigo da demora, há de ser indeferido o 

pedido de tutela de urgência. Neste sentido, colaciono: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS. O deferimento da 

tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no 

art. 273 do Código de Processo Civil. Caso em que carece o pedido da 

parte autora de prova inequívoca do direito e da verossimilhança de suas 

alegações, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram 

suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito argüido. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO 

RELATOR.” (TJMG, Agravo de Instrumento Nº 70054437157, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal 

Pra, Julgado em 09/05/2013). “AGRAVO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE 

INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Caso em 

que, em observância ao disposto no artigo 273 do Código de Processo 

Civil , impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido 

de concessão de antecipação de tutela, pois há que se aguardar ao 

menos a formação do contraditório para que se possa aferir a força das 

alegações veiculadas. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 

70057497349, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 05/12/2013). Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória em razão da ausência dos 

requisitos legais autorizadores. Saliento que tal medida tem caráter de 

reversibilidade, podendo, a qualquer momento, ser modificada, caso sejam 

trazidos novos elementos aos autos. No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação designada. INTIMEM-SE. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003882-22.2018.8.11.0007
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003882-22.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDVAN IZIDIO DA SILVA 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando 

a retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao 

crédito, sob a alegação de que a inscrição é indevida. O artigo 294 do 

NCPC prevê que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do 

NCPC. No caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de 

urgência legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a 

probabilidade de seu direito, mediante documentos que acompanham a 

petição inicial; bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, 

pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos 

registros insertos nos órgãos que restringem crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, 

não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão em Juízo, 

sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol de 

inadimplentes. Assim, por estarem presentes, no caso em questão, os 

requisitos legais, o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe. 

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

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

para determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 

pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). No tocante ao 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

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

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

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003750-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRAZOLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003750-62.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDSON BRAZOLOTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos. Trata-se de pedido de tutela provisória objetivando a 

suspensão da cobrança de IPVA, bem como a suspensão do protesto 

realizado pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso no 4° Serviço 

Notarial de Cuiabá-MT. Pois bem. O artigo 294 do NCPC prevê que a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que na 

primeira hipótese será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do NCPC. No 

caso em tela, restam plenamente evidenciados os elementos da tutela de 

urgência legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a 

probabilidade de seu direito, mediante documentos que acompanham a 

petição inicial; bem como demonstrou o risco ao resultado útil do processo, 

pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes dos 

registros de títulos protestados que restringem crédito, trazendo efeitos 

negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. O caso 

concreto demonstra claramente a ocorrência de fraude na relação jurídica 

que fundamenta o fato gerador do tributo. A parte autora comprovou o 

ajuizamento de ação e o respectivo trânsito em julgado da sentença 

favorável ao reconhecimento da fraude e da consequente invalidade do 

negócio jurídico, bem como demonstrou a existência de várias cobranças 

de tributos, estando, inclusive em dívida ativa e em apontamento de 

protesto. Nestes termos, entendo pela flexibilização da exigência do 

depósito integral para suspensão do crédito tributário (Súmula 112 do 

STJ), pois o propósito da norma é frear o ajuizamento desarrazoado de 

ações tributárias e evitar lesão ao erário, situação esta que não é 

evidenciada no presente caso, ante a comprovação dos fatos alegados. 

Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso em questão, o 

deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar ao requerido Estado de Mato Grosso que 

realize, no prazo de 05 (cinco) dias, as medidas administrativas 

necessárias para suspender a cobrança do débito de IPVA do veículo VW 

Saveiro 1.6 CS, cor preta, ano 2010/2011, placas NJW-7397, Renavam 

223876224. Defiro, também, A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a 

suspensão do protesto da CDA nº. 2017126280, no valor de R$ 7.055,42 

(sete mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) lavrado em 

nome do requerente junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, e determino 

que seja oficiado ao Cartório Extrajudicial competente para cumprimento, 

consignando-se o prazo de 05 (cinco) dias. Cancele-se a audiência de 

conciliação designada de forma automática. Após, cite-se a parte ré, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

ação é de trinta (30) dias, nos termos do enunciado nº 1 do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Mato Grosso. Caso seja alegada matéria 

preliminar na contestação ou venha instruída com documentos, intime-se a 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de outubro de 

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

Sentença
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002425-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: SUSAMARI DOS SANTOS 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No 

mérito, afirma a autora que teve o nome indevidamente inserido pela ré em 

cadastro de inadimplente aos 09/06/2017, em razão de três dívidas, cada 

qual no importe de R$ 251,65 (duzentos e cinquenta e um reais e sessenta 

e cinco centavos). Salienta que prestou vestibular junto a requerida, 

contudo jamais efetuou matrícula tampouco frequentou qualquer aula, 

inexistindo relação jurídica entre elas, pretendendo a declaração de 

inexistência de débito bem como indenização por dano moral. Por seu 

turno a ré alega que a autora efetuou matrícula e jamais compareceu às 

aulas, contudo, não solicitou o cancelamento do contrato, de modo que o 

débito existe e as inscrições em cadastro de inadimplente são legítimas. 

Inobstante a alegação da requerida é fato que a contestação não veio 

instruída com qualquer documento comprobatório. Consigno que o trecho 

do contrato inserido no bojo da contestação (ID nº. 14887387 – Pág. 7) 

não menciona os contratantes, não fora apresentado em sua integralidade 

e não conta com a assinatura da autora, de modo que não tem o condão 

de provar os fatos alegados pela requerida. Nessa senda, verifica-se que 

a ré não comprovou a existência e legalidade da dívida objeto de inscrição 

do nome da autora em rol de inadimplentes, razão pela qual conclui-se ser 

indevida. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já declarada em 

decisão de ID nº. 14098352. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, 

quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu 

de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum documento hábil a 

comprovar a legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

manter informações atualizadas sobre seus clientes e respectivos 

débitos, bem como não confirmar a persistência da dívida débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Contudo, o documento de ID nº. 

14060233 demonstra a inexistência de outro apontamento em nome da 

autora, razão pela qual não há que se falar na aplicação da aludida 

Súmula. Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 
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autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência dos três débitos de R$ 251,65 (duzentos e cinquenta e um 

reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes aos contratos nº. 

170231831, 169119627, 167711787, todos objetos da inscrição o nome da 

autora em cadastro de inadimplente (ID nº. 14060233); b) CONDENAR a ré 

a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença 

(Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do 

evento danoso (09/06/2017), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-21.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002343-21.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CELSO SALES REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma o autor que tentou contratar 

empréstimo bancário, contudo este lhe fora negado, sob o argumento de 

que o autor já possuía um empréstimo em curso. Afirma que diligenciou ao 

INSS e constatou a anotação de um contrato de empréstimo consignado 

em seu benefício previdenciário, em tese, firmado em 24/05/2018 com o 

ITAU CONSIGNADO, contudo, nega a relação jurídica. Pretende a 

declaração de nulidade do contrato e indenização por dano moral. Por seu 

turno a requerida afirma que tão logo tomou conhecimento da irresignação 

do autor procedeu ao cancelamento do contrato, sendo que não houve 

nenhum desconto do benefício do autor, afirmando assim, a inocorrência 

de qualquer ilícito, tampouco de dano moral a ser reparado. Primeiramente, 

consigno que a relação jurídica em liça está submetida às regras do 

Estatuto Consumerista, pois, embora haja alegação de que inexiste relação 

jurídica entre as partes, a parte autora se enquadra no conceito de 

consumidor por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, nos termos 

do artigo 17 do CDC. Desse modo, e considerando a situação em espeque 

em sua integralidade, pertinente a inversão do ônus da prova, nos termos 

do inciso VIII do art. 6º do CDC. O autor nega que tenha contratado 

qualquer empréstimo com a requerida, que por seu turno não se opõe a 

alegação do requerente, afirmando que cancelou o contrato no mesmo dia 

em que este fora firmado. Assim, prospera o pedido do autor quanto à 

declaração de nulidade do aludido contrato. Por outro lado, quanto ao dano 

moral pretenso, não vislumbro sua incidência. Com efeito, inobstante a 

conduta reprovável e desidiosa da requerida em permitir a contratação por 

um terceiro falsário, não restou comprovado prejuízos de ordem moral ao 

autor. Vale observar que no caso vertente não houve qualquer desconto 

junto ao benefício previdenciário do autor. Tampouco, houve inscrição de 

seu nome em cadastro de inadimplente em decorrência da mencionada 

contratação. Em que pese a alegação do demandante de que lhe fora 

negado crédito na praça em razão da existência do empréstimo não 

contratado, não se desincumbiu do ônus que lhe recai, nos termos do 

artigo 373, I, do CPC, não trazendo aos autos nenhum documento hábil a 

comprovar sua alegação. O dano ou lesão à personalidade, merecedores 

de reparação, somente se configurariam, com a exposição do consumidor 

a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da sua honra, imagem 

ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5.º, incisos V e 

X, da Constituição, o que não restou comprovado no caso dos autos. 

Sobre o assunto, leciona o ilustre doutrinador: “(...) só deve ser reputado 

como dano moral à dor, vexame, sofrimento, ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu 

bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

transito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais 

triviais aborrecimentos (...)”(SÉRGIO CAVALIERI FILHO, PROGRAMA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL, Malheiros, 4ª ed., 2003, p. 99). Nesse sentido 

é o precedente jurisprudencial do TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA - 

NÃO INCLUSÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ABALO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO PROVIDO.A 

cobrança indevida de fatura que registra consumo não comprovado gera 

apenas dissabor e não dano moral indenizável (Ap 133397/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017). 

Improcedente, portanto, o pedido de indenização por dano moral. II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, com fulcro no art. 487, I, do vigente CPC para DECLARAR a 

inexistência de relação jurídica entre as partes. Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTE o dano moral, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-56.2018.8.11.0007
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002470-56.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NIVALDA CORTES DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: AYMORE Vistos. Ausente o relatório em razão 

do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade 

de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Mérito No mérito, afirma a autora que teve o nome 

indevidamente inserido pela ré em cadastro de inadimplente aos 

19/05/2018, em razão de dívida cuja origem desconhece, no importe de R$ 

8.190,00 (oito mil cento e noventa reais). Salienta que jamais manteve 

qualquer relação jurídica com a requerida, pretendendo a declaração de 

inexistência de débito bem como indenização por dano moral. Por seu 

turno a ré alega que não praticou qualquer ilícito, inexistindo qualquer dano 

a ser reparado. Inobstante a alegação da requerida é fato que a 
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contestação não veio instruída com qualquer documento comprobatório, 

sendo que sequer apontou a possível origem do débito. Nessa senda, 

verifica-se que a ré não comprovou a existência e legalidade da dívida 

objeto de inscrição do nome da parte autora em rol de inadimplentes, razão 

pela qual conclui-se ser indevida. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive já declarado em decisão de ID nº. 14160833. Dessa forma, o 

ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo 

de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e 

modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não 

tendo a parte ré se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não 

apresentou nenhum documento hábil a comprovar a legalidade da dívida. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição 

do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida 

cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade da 

anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de manter informações atualizadas sobre seus 

clientes e respectivos débitos, bem como não confirmar a persistência da 

dívida débito antes de encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, 

reclamando sua responsabilização por eventuais prejuízos suportados 

pelo consumidor. Desse modo, configurada a responsabilidade da 

requerida quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação 

dos morais em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da 

cobrança o STJ é uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 

1.420.027 - BA (2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 

20.09.2011). A Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade 

de reparação moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo 

que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Contudo, o documento de ID nº. 

14121096 demonstra a inexistência de outro apontamento em nome da 

autora, razão pela qual não há que se falar na aplicação da aludida 

Súmula. Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). II – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 8.190,00 (oito mil cento e noventa reais), 

objeto da inscrição o nome da autora em cadastro de inadimplente (ID nº. 

14121096); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(19/05/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-92.2018.8.11.0007
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GERCIRA BATISTA BERNARDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002584-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GERCIRA BATISTA 

BERNARDINO REQUERIDO: AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Ausência de “interesse de agir” Alega a requerida que não fora procurada 

extrajudicialmente para solução do empasse, de modo que a autora 

padece de interesse de agir do autor, porquanto inexistente resistência da 

ré. A título de elucidação, vale colacionar a lição de Nelson Nery Junior 

sobre o assunto: “Interesse processual. Deve preferir-se utilizar o termo 

da lei ao equívoco “interesse de agir”, eivado de falta de técnica e 

precisão, além de constituir-se em velharia do sistema CPC de 1939. 

Assim como a LDi modificou o nomen iuris do “desquite” para separação 

judicial, o CPC de 1973 modificou o nomen iuris “interesse de agir” para 

interesse processual. Desde então ninguém mais fala em desquite. Nada 

justifica manter-se o velho e ilegal nome antigo (interesse de agir). Agir 

pode ter significado processual e extraprocessual, ao passo que 

“interesse processual” significa, univocamente, entidade que tem eficácia 

endoprocessual (Nery. Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe 

alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se interesse 

processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado 

(v.g, pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu a pretensão 

do autor).” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., 

atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No 

caso vertente, a autora trouxe aos autos documentos que comprovam sua 

alegação de que teve o nome inserido em cadastro de inadimplente, 

demonstrando o interesse processual para a causa. Ademais, é certo que 

a ausência de requerimento administrativo pela parte autora para solução 

do conflito extrajudicialmente, por si só, não lhe retira o interesse 

processual, sob pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao Poder 

Judiciário, assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 

A propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 

mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). 

Afasto a preliminar arguida. b) Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ Não 

se tratando de matéria elencada no artigo 337 do CPC não há que ser 

arguida em sede de preliminar, mas sim no mérito. c) Incompetência do 

Juizado Especial – necessidade de perícia Em sede de contestação a 

requerida alega a incompetência do Juizado Especial para julgar a causa, 

ante a necessidade de realização de perícia, contudo, sequer indica o que 

pretende que seja periciado. Tratando-se de alegação genérica e 

procrastinatória, sendo certo que não fora encartado ao feito qualquer 

contrato eventualmente firmado entre as partes, não há que se falar em 

realização de perícia, de modo que afasto a preliminar arguida. II – Mérito 

No mérito, afirma a autora que teve o nome indevidamente inserido pela ré 
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AYMORÉ em cadastro de inadimplente aos 25/05/2018, em razão de dívida 

cuja contraída junto ao BANCO SANTADER, cuja origem desconhece, no 

importe de R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais). Salienta que jamais 

manteve qualquer relação jurídica com as requeridas, pretendendo a 

declaração de inexistência de débito bem como indenização por dano 

moral. Por seu turno as rés alegam em contestação conjunta que ante a 

negativa da autora quanto ao reconhecimento do contrato firmado, foram 

tão vítimas quanto a requerente quando da lavratura do aludido 

documento, possivelmente firmado por um falsário. Inobstante a alegação 

da requerida é fato que a contestação não veio instruída com qualquer 

documento comprobatório. Nessa senda, verifica-se que a ré não 

comprovou a existência e legalidade da dívida objeto de inscrição do nome 

da parte autora em rol de inadimplentes, razão pela qual conclui-se ser 

indevida. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive já declarada em 

decisão de ID nº. 14315413. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, 

quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu 

de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum documento hábil a 

comprovar a legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. A ocorrência de fraude de terceiro não tem o 

condão de afastar a responsabilidade objetiva imputada a empresa no 

caso concreto. Ainda que as relações de consumo sejam permeadas pelo 

princípio da boa-fé, subsiste o dever de conferência de veracidade das 

informações prestadas pelo contratante ao fornecedor. Considerando a 

hipótese de que as requeridas também tenham sido vítimas da fraude, não 

comprovada nos autos porquanto não apresentado qualquer documento 

comprobatório, trata-se de responsabilidade objetiva decorrente do risco 

da atividade (art. 927, par. único, do CC), sendo exigível que elas tivessem 

mais cautela na contratação, impondo-se a desconstituição do débito e o 

reconhecimento do dano moral. O nexo de causalidade do ilícito 

perpetrado pela parte ré se configura na ligação entre a má prestação de 

serviço, caracterizada na fragilidade do sistema disponibilizado ao 

consumidor, que permite a contratação de serviços por um terceiro 

estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Desse modo, 

configurada a responsabilidade das requeridas quanto ao dano sofrido 

pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL. (...) 2. É incontroverso que o autor teve 

seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por dívidas oriundas 

do contrato elaborado de forma fraudulenta em 16.12.2011 (fls. 190/193), 

tanto que se referem a valores com vencimento em 16.01.2012 (duas 

vezes) e 14.01.2012 (fl. 27). Esta situação, por si só, configura ato ilícito 

capaz de gerar dano moral, pois decorre do próprio fato (in re ipsa). 3. 

Ainda que a empresa de telefonia também tenha sido vítima da fraude, 

trata-se de responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, 

sendo exigível ela tivesse mais cautela na contratação, impondo-se a 

desconstituição do débito e o reconhecimento do dano moral. (...). 

(Apelação Cível Nº 70079021580, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 

25/10/2018). Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida 

quanto ao dano sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais 

em decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Contudo, o documento de ID nº. 

14281828 demonstra a inexistência de outro apontamento em nome da 

parte autora, razão pela qual não há que se falar na aplicação da aludida 

Súmula. Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais), objeto 

da inscrição o nome da autora em cadastro de inadimplente (ID nº. 

14281828); b) CONDENAR as rés a pagarem solidariamente à parte autora 

a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(25/05/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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EDNA MARIA SILVERIO RAMIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003062-03.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EDNA MARIA SILVERIO 

RAMIRO REQUERIDO: AYMORE Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminar a) Ausência de “interesse de agir” Alega a 

requerida que não fora procurada extrajudicialmente para solução do 

empasse, de modo que a autora padece de interesse de agir do autor, 

porquanto inexistente resistência da ré. A título de elucidação, vale 

colacionar a lição de Nelson Nery Junior sobre o assunto: “Interesse 

processual. Deve preferir-se utilizar o termo da lei ao equívoco “interesse 

de agir”, eivado de falta de técnica e precisão, além de constituir-se em 

velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi modificou o nomen 

iuris do “desquite” para separação judicial, o CPC de 1973 modificou o 

nomen iuris “interesse de agir” para interesse processual. Desde então 

ninguém mais fala em desquite. Nada justifica manter-se o velho e ilegal 

nome antigo (interesse de agir). Agir pode ter significado processual e 

extraprocessual, ao passo que “interesse processual” significa, 

univocamente, entidade que tem eficácia endoprocessual (Nery. 

Condições da ação [RP64/36-37]). Existe interesse processual quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, 

ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do 

ponto de vista prático. Verifica-se interesse processual quando o direito 

tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g, pelo inadimplemento da 

prestação e resistência do réu a pretensão do autor).” (Nery Junior, 

Nelson. Código de Processo Civil Comentado/Nelson Nery Junior, Rosa 

Maria de Andrade Nery, 16 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, pág. 1.205). No caso vertente, a autora trouxe aos 
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autos documentos que comprovam sua alegação de que teve o nome 

inserido em cadastro de inadimplente, demonstrando o interesse 

processual para a causa. Ademais, é certo que a ausência de 

requerimento administrativo pela parte autora para solução do conflito 

extrajudicialmente, por si só, não lhe retira o interesse processual, sob 

pena de ofensa ao Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário, 

assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO. 

CANCELAMENTO. DESNECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. (...) Em se tratando de relação de consumo, 

desnecessário o exaurimento da pretensão, na via administrativa, não se 

podendo condicionar o prosseguimento da ação, em que pretendida, entre 

outros, a rescisão contratual, à prova do pedido administrativo de 

cancelamento do contrato, formulado pelo autor junto ao réu, na esfera 

administrativa. Interesse processual configurado, no caso concreto. 

Desconstituição da sentença e retorno dos autos à origem, para exame do 

mérito da causa. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005573134, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

TJRS. Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 01/10/2015). 

Afasto a preliminar arguida. II – Mérito No mérito, afirma a autora que teve 

o nome indevidamente inserido pela ré AYMORÉ em cadastro de 

inadimplente aos 29/05/2018, em razão de dívida cuja origem desconhece, 

no importe de R$ 8.778,00 (oito mil setecentos e setenta e oito reais). 

Salienta que jamais manteve qualquer relação jurídica com a requerida, 

pretendendo a declaração de inexistência de débito bem como 

indenização por dano moral. Por seu turno a ré alega que não praticou 

qualquer ilícito, inexistindo dano a ser reparado. Inobstante a alegação da 

requerida é fato que a contestação não veio instruída com qualquer 

documento comprobatório. Nessa senda, verifica-se que a ré não 

comprovou a existência e legalidade da dívida objeto de inscrição do nome 

da parte autora em rol de inadimplentes, razão pela qual conclui-se ser 

indevida. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive já declarada em 

decisão de ID nº. 15350067. Dessa forma, o ônus estará a cargo do autor, 

quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, 

provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, 

nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a parte ré se desincumbiu 

de seu ônus, uma vez que não apresentou nenhum documento hábil a 

comprovar a legalidade da dívida. Entrementes, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

manter informações atualizadas sobre seus clientes e respectivos 

débitos, bem como não confirmar a persistência da dívida débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

Súmula nº 385 do STJ, por sua vez, afasta a possibilidade de reparação 

moral quando preexistente legítima inscrição, estabelecendo que “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. Contudo, o documento de ID nº. 

14968312 demonstra a inexistência de outro apontamento em nome da 

parte autora, razão pela qual não há que se falar na aplicação da aludida 

Súmula. Subseguindo a linha de explanação, o valor da indenização por 

dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, 

orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do 

bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. 

Desse modo, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 8.778,00 (oito mil setecentos e setenta e oito 

reais), objeto da inscrição o nome da autora em cadastro de inadimplente 

(ID nº. 14968312); b) CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(29/05/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, 

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

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

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de outubro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002349-28.2018.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCIELI APARECIDA 

RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia, contudo, se quedou inerte (ID nº. 

15575681). Calha registrar a afronta ao princípio constitucional da 

razoável duração do processo pela parte requerente, porquanto resta 

evidenciado que esta não praticou os atos processuais que lhe competem 

e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, em obediência ao 

princípio da celeridade, que norteia o procedimento do Juizado Especial, é 

inadmissível aceitar que o processo permaneça paralisado por inércia da 

parte autora/exequente, não restando alternativa senão a extinção do feito 

em razão do abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001312-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HELDEN CORREIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Conforme inteligência do art. 38, da Lei n.º 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Intimado o autor para emendar a 

inicial, nos termos do despacho de ID nº. 13731870, este quedou-se 

inerte, consoante certidão de ID nº 16036051. Cinge-se dos autos que 

além dos documentos apresentados não estarem em consonância com a 

Resolução n° 04/2016-TP, não apresentou o instrumento de procuração, 

apesar de intimado para tanto. Ainda, consoante afirmado, intimada a parte 

para sanar a irregularidade, sob pena de extinção, esta quedou-se inerte. 

De se observar que o artigo 4º da Lei nº. 9.099/95 estabelece os critérios 

de competência para julgamento das causas estabelecidos naquela lei, 

bem como que a competência do juiz é um dos pressupostos processuais 

indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, não se pode olvidar que no 

bo jo  dos  au tos  n º .  0042256-48 .2018 .8 .11 .0000  e  n º . 

0042770-98.2018.811.0000, a Presidência do Conselho de Supervisão dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso recomendou que os 

serventuários da justiça atuem com maior rigor quanto à comprovação do 

domicílio das partes, visando evitar a prática de fraude. Desse modo, o 

feito deve ser extinto. Ante o exposto, em razão da inobservância ao 

determinado no artigo 13-A da Resolução n° 04/2016-TP, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, III e IV c.c art. 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95), 

aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002037-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: AGUINALDO CANDIDO DA 

SILVA REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I 

– Mérito No mérito, aduz o autor AGUINALDO CANDIDO DA SILVA que em 

18/05/2018 teve o nome indevidamente inserido pela ré CASAS BAHIA em 

cadastro de inadimplente, cujo apontamento indicava uma dívida no importe 

de R$ 9.075,35 (nove mil e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), 

vencida em 21/04/2018, correspondente ao contrato n.º 21163400374898. 

Salienta que jamais possuiu qualquer relação jurídica com a requerida e 

pugna pela declaração de inexistência do débito e indenização por dano 

moral. Por seu turno a ré afirma que fora efetuado um contato de 

financiamento entre as partes, gerando a emissão de boletos. Salienta que 

adota todas as medidas de segurança necessárias e tendo a transação 

sido realizada por um falsário também fora vítima do ocorrido, pretendendo 

a improcedência da ação. A relação jurídica em liça está submetida às 

regras do Estatuto Consumerista, pois, embora haja alegação de que 

inexiste relação jurídica entre as partes, a parte autora se enquadra no 

conceito de consumidor por equiparação, sendo vítima do fato do serviço, 

nos termos do artigo 17 do CDC. Sobre o assunto, eis o entendimento 

jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. (...). (Apelação Cível Nº 70065050171, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 

26/01/2016). Desse modo, considerando a relação consumerista, e 

havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, já 

declarada em decisão de ID nº. 14146387. O cerne da questão consiste 

em elucidar a legalidade ou não da negativação do nome da parte autora 

pela requerida, uma vez que esta nega a existência de relação jurídica 

entre eles. A requerida não trouxe aos autos qualquer documento com o 

escopo de comprovar a relação jurídica que justifique a origem do débito 

objeto da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplente. Apesar 

de afirmar que possivelmente fora vítima de um falsário, não comprova 

sua alegação, porquanto como dito, não há qualquer prova sobre a 

transação realizada entre as partes. Dessa forma, o ônus estará a cargo 

do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do 

réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do 

autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não tendo a requerida se 

desincumbiu de seu ônus. Portanto, conclui-se que o nome da parte autora 

foi indevidamente lançado em cadastro restritivo de crédito em razão de 

dívida não contraída por ela, uma vez que não contratou os serviços 

prestados pela ré. Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê 

que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Havendo inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplente 

em razão de dívida não contraída por ela, evidencia-se a ocorrência de 

fraude na contratação. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em 

informações de terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de 

serviços, por não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. 

Em outras palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao credito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 
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CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Sobre a comprovação dos morais em decorrência 

de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). A 

propósito, eis os entendimentos jurisprudenciais que colaciono: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – 

DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO 

CPC – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Todo aquele que se 

disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever 

de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. (...). 

(Ap 9734/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018). 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - 

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL 

CONFIGURADOS (...) A inscrição indevida nos cadastros restritivos de 

crédito, em decorrência de dívida contratada mediante fraude, não afasta 

a responsabilidade da empresa e é suficiente para a configuração dos 

danos morais As instituições financeiras respondem objetivamente por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Mostra-se razoável 

o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a 

capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além 

da observância ao critério da razoabilidade e às peculiaridades do caso. 

Verificado que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, revela-se 

correta a distribuição proporcional do ônus de sucumbência, nos termos 

do art. 86 do CPC. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a 

matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício 

da advocacia, comporta majoração os honorários advocatícios, 

considerados os critérios do §2º, art. 85 do CPC. (Ap 5259/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO 

DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. 

CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. (...) Consoante a exordial, é 

ilícita a inscrição nos cadastros de inadimplentes realizada pela parte ré, 

em razão de dívida decorrente de contrato de telefonia que a parte autora 

afirma não ter contraído. Referiu ter entrado em contato com a 

demandada, a qual lhe informou que o débito era oriundo de linha 

telefônica solicitada em 2011 e cancelada em 2012 por inadimplência, 

oportunidade em que refutou a contratação, a utilização dos serviços e o 

débito pendente. Relatou que o apontamento negativo foi cancelado do rol 

de inadimplentes logo após a reclamação da demandante no site do 

consumidor. Sustenta que, em razão da anotação negativa, faz jus à 

indenização extrapatrimonial, descrevendo a ocorrência de abalo de 

crédito. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - Estando a relação jurídica travada 

entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela 

que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte 

autora de que firmou o contrato que originou o débito impugnado, incumbia 

à parte ré demonstrar, ainda que minimamente, a regularidade da 

anotação. Restringiu-se a requerida a anexar aos autos as faturas dos 

serviços de telefonia em nome do autor que, por serem unilaterais, não se 

prestam para a pretendida finalidade de comprovar a origem do débito em 

discussão. Ademais, na medida em que a parte ré não exerceu de forma 

regular seu direito de cobrança da dívida através de reconvenção, 

demonstrando total desinteresse na exigência do crédito, não poderá mais 

fazê-lo em outra oportunidade, fato que também autoriza a procedência da 

ação. DANO MORAL- O cadastramento indevido no rol de inadimplentes 

ensejaria o dever de reparação de abalo de crédito. Contudo, enquanto 

não for a matéria regulamentada, as ações de indenização por dano moral 

seguirão sendo manejadas para a reparação do abuso praticado pelas 

empresas e instituições financeiras. No caso concreto, a parte autora 

deduziu na petição inicial a ocorrência de abalo de crédito que não foi 

objeto de impugnação específica pela parte ré. Configurado, pois, o dano 

extrapatrimonial, que se afigura in re ipsa. (...) TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA Nos casos de 

responsabilidade extracontratual, aplica a Súmula 54 do STJ, com 

incidência de 1% a.m. a contar do evento danoso e correção monetária 

pelo IGP-M a partir da data do arbitramento. Ação julgada procedente. 

Inversão dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. 

(Apelação Cível Nº 70075064790, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 

06/04/2018). O documento de ID nº. 13517190 demonstra a inexistência de 

outro apontamento em nome do autor, o que é corroborado pelo extrato 

obtido em consulta efetuada em gabinete por este juízo (documento 

incluso) junto ao sítio eletrônico do CDL SPC/SERASA de Alta Floresta – 

MT. Desse modo, inexistindo outra anotação não há que se falar em 

aplicação da aludida súmula. O valor da indenização por dano moral deve 

ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico 

da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz 

pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com 

razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à 

realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a 

indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos 

do art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica 

entre as partes e consequentemente a inexigibilidade do débito de R$ 

9.075,35 (nove mil e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), 

correspondente ao contrato n.º 21163400374898, objeto da inscrição em 

cadastro de inadimplentes (ID nº. 13517190); b) CONDENAR a ré a pagar à 

parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso 

(18/05/2018), nos moldes do art. 398 do CC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002601-31.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VICTOR OLAVARRIA E SILVA, 

SAMANTHA CASAGRANDA SANCHES REQUERIDO: AZUL LINHAS 

AEREAS Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 

da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, inciso I, do CPC. I – Preliminar a) Inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor A ré alega em preliminar de contestação a 

aplicação da Convenção de Montreal – Decreto nº. 5.910/2006, e não o 

Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento. Não se tratando 

de nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 337 do CPC, não há que 

se falar em matéria preliminar. Entretanto, a título de elucidação, 

aproveitando o ensejo, consigno que a irresignação dos autores dá-se 

quanto à falha na prestação de serviço de um voo doméstico e não 

internacional, hipótese em que não incide o Decreto alhures mencionado, 

mas sim o CDC. II – Mérito No mérito, afirmam os autores que adquiriram 

passagens aéreas da empresa requerida, saindo de Alta Floresta/MT com 

destino a Cuiabá/MT, para o dia 16/11/2017, com saída às 14h15min e 

chegada às 15h30min. Assevera que o voo fora cancelado e remanejado 

para o mesmo dia, sendo que somente à 23h15min, com oito horas de 

atraso, chegaram ao seu destino. Por outro lado, a requerida 

consubstanciou sua contestação em voo diverso do questionado pelos 

autores, alegando que em 09/02/2018 estes adquiriram passagens de Alta 

Floresta/MT para Cuiabá/MT com ida para o dia 22/03/2018 e volta no dia 

26/03/2018. Afirmam que o voo de ida (mas indicam o número do voo de 

volta), fora cancelado em razão de uma falha mecânica na aeronave, bem 

como que observaram as normas da ANAC, sendo improcedente a 

demanda. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em 

vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, 

art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da 

empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, por eventual dano 

causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de 

dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código. 

Diante princípio da inversão do ônus das provas (artigo 6°, VII, do CDC) 

deveria a empresa requerida comprovar ausência de responsabilidade no 

atraso do voo por cerca de 8 (oito) horas. No entanto, não se desincumbiu 

do seu ônus, sendo certo que sua contestação faz alusão a voo diverso 

do alegado na exordial, sendo desconhecido o motivo do atraso que se 

discute. Impende anotar que artigo 8º da Resolução 141/2010 da ANAC 

estabelece que: Art. 8º Em caso de cancelamento de voo ou interrupção 

do serviço, o transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao 

passageiro: I - a reacomodação: a) em voo próprio ou de terceiro que 

ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira 

oportunidade; b) em voo próprio a ser realizado em data e horário de 

conveniência do passageiro; II - o reembolso: a) integral, assegurado o 

retorno ao aeroporto de origem em caso de interrupção; b) do trecho não 

utilizado, se o deslocamento já realizado aproveitar ao passageiro; III - a 

conclusão do serviço por outra modalidade de transporte, em caso de 

interrupção. Desta forma, caso o passageiro opte pela reacomodação, o 

novo voo não pode ter uma diferença de horário de chegada superior ao 

limite de quatro horas. Exegese extraída no disposto nos artigos 230 e 231 

do Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 230. Em caso de atraso da 

partida por mais de 4 (quatro) horas, o transportador providenciará o 

embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o 

mesmo destino, se houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o 

preferir, o valor do bilhete de passagem. Art. 231. Quando o transporte 

sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior 

a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar 

pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do 

preço. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, restando obrigado a reparar os danos 

causados, pois descumprira o dever contratual de conferir ao recorrido a 

o ingresso no voo contratado, configurando-se falha na prestação dos 

serviços, nos termos do artigo 14 do CDC. O atraso excessivo no horário 

do voo (8 horas) não constitui mero aborrecimento do cotidiano, enseja, 

sim, evento apto a ferir a dignidade da pessoa, surgindo, então, a 

reparação por dano moral. Quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo 

desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de impotência dos 

consumidores e seu inegável estresse psicológico diante da má prestação 

do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço prestado pela 

empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na 

esfera psíquica da parte autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 

passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Por fim, fixo a indenização no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para cada um dos autores, em razão do atraso excessivo 

na chegada ao destino final. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, em 

favor dos autores, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, para cada um dos autores, corrigidos monetariamente 

(INPC) a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de 

mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002241-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELUCIA LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002241-96.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRELUCIA LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. I – 

Preliminar a) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor A ré 

alega em preliminar de contestação a aplicação da Convenção de Montreal 

– Decreto nº. 5.910/2006, e não o Código de Defesa do Consumidor ao 

caso em comento. Não se tratando de nenhuma das hipóteses elencadas 

no artigo 337 do CPC, não há que se falar em matéria preliminar. 

Entretanto, a título de elucidação, aproveitando o ensejo, consigno que a 

irresignação dos autores dá-se quanto à falha na prestação de serviço de 

um voo doméstico e não internacional, hipótese em que não incide o 

Decreto alhures mencionado, mas sim o CDC. II – Mérito No mérito, afirma a 

autora que adquiriu passagem aérea da empresa requerida, saindo de São 
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Paulo/SP com destino a Alta Floresta/MT, com saída às 07h30min e 

chegada às 13h50min. Assevera que apesar de ter embarcado, o voo 

sofreu cancelamento no curso da viagem, sendo que retornaram para 

Cuiabá/MT, e prosseguiram viagem pela via terrestre, em ônibus fretado 

pela requerida, chegando ao destino final por volta das 06h00min do dia 

06/02/2018. Salienta que é medica e possuía doze pacientes marcados 

para a tarde do dia 05/02/2018, bem como estava grávida ao tempo da 

viagem, pretendendo a reparação pelo prejuízo moral suportado. Por outro 

lado, a requerida afirmou que o atraso no referido voo decorre das 

condições climáticas, incidindo a excludente de responsabilidade de 

motivo de força maior. No entanto, a empresa aérea não anexou aos autos 

documento idôneo comprobatório da impossibilidade de voo em razão do 

tempo. Os documentos para registro de força maior devem ser oficiais, 

emitido pela ANAC. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve 

ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo 

em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e 

consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Deste modo, a 

responsabilidade da empresa aérea, prestadora do serviço de transporte, 

por eventual dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe 

da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, 

do referido Código. Diante princípio da inversão do ônus das provas 

(artigo 6°, VII, do CDC) deveria a empresa requerida comprovar ausência 

de responsabilidade no cancelamento do voo que ensejou a conclusão da 

viagem por via terrestre, chegando ao seu destino final com cerca de 16 

(dezesseis) horas de atraso. No entanto, não se desincumbiu do seu 

ônus. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de risco, visto que, 

ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a ré assumiu os 

riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, aplicam-se ao 

transporte terrestre as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade do 

fornecedor de serviços é objetiva, restando obrigado a reparar os danos 

causados, pois descumprira o dever contratual de conferir ao recorrido a 

o ingresso no voo contratado, configurando-se falha na prestação dos 

serviços, nos termos do artigo 14 do CDC. O cancelamento do voo, que 

causou a conclusão da viagem por via terrestre e chegada ao destino final 

com cerca de 16 (dezesseis) horas de atraso não constitui mero 

aborrecimento do cotidiano, enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da 

pessoa, surgindo, então, a reparação por dano moral. Quanto ao dano 

moral, este se caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o 

sentimento de impotência dos consumidores e seu inegável estresse 

psicológico diante da má prestação do serviço. Assim, é induvidoso que 

houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora ré, acarretando, 

sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte autora, pois as 

falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e desconforto 

pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço prestado pela 

transportadora tivesse funcionado corretamente. O arbitramento do valor 

da indenização por danos morais deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. Os 

documentos de ID nº. 13826928 comprovam que a autor a possuía 

pacientes marcados para atendimento na tarde do dia 05/06/2018, bem 

como que estava gestante ao tempo da viagem, condição que implica 

maiores cuidados, cujo desgaste é acentuado. Por fim, fixo a indenização 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão do atraso excessivo na 

chegada ao destino final. III – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE, em parte o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré no pagamento, em 

favor da autora, da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da sentença (Súmula 362 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 

405 CC e 240 CPC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

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

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003083-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003083-76.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da nº. Lei nº. 9.099/95. 

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil. I 

– Preliminar a) Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor A ré 

alega em preliminar de contestação a aplicação da Convenção de Montreal 

– Decreto nº. 5.910/2006, e não o Código de Defesa do Consumidor ao 

caso em comento. Não se tratando de nenhuma das hipóteses elencadas 

no artigo 337 do CPC, não há que se falar em matéria preliminar. 

Entretanto, a título de elucidação, aproveitando o ensejo, consigno que a 

irresignação da parte autora dá-se quanto à falha na prestação de serviço 

de um voo doméstico e não internacional, hipótese em que não incide o 

Decreto alhures mencionado, mas sim o CDC. II – Mérito No mérito, afirma o 

autor que adquiriu uma passagem aérea da companhia requerida para o 

trecho Ribeirão Preto/SP com destino a Alta Floresta/MT, para o dia 

08/01/2018, com saída às 21h30min e chegada às 13h50min do dia 

seguinte. Afirma que na conexão entre Cuiabá/MT a Alta Floresta/MT teve 

que aguardar por cerca de dez horas, sem qualquer assistência pela 

requerida, pretendendo a reparação por dano moral. Por seu turno a ré 

defenda a inocorrência de qualquer ilícito, uma vez que o autor tinha 

conhecimento dos termos da viagem quando adquiriu a passagem. 

Analisando as telas sistêmicas inseridas pelo autor no bojo da petição 

inicial (ID nº. 14997181 – Pág. 3) verifica-se que o localizador da 

passagem já indicava os termos da viagem, com os respectivos horários 

de chegada e saída de cada voo. Desse modo, é certo que tais 

informações eram de conhecimento do consumidor quando adquiriu as 

passagens em comento, sendo certo que somente concluiu a compra por 

ter concordado com os horários estabelecidos para os voos. Nessa 

toada, não vislumbra-se a falha na prestação de serviço pela ré, posto 

que houve integral cumprimento do contrato, restando improcedente a 

pretensão autoral. Vale anotar que sobre o dano moral, leciona o ilustre 

doutrinador: “(...) só deve ser reputado como dano moral à dor, vexame, 

sofrimento, ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da 

órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 

nosso dia-a-dia, no trabalho, no transito, entre amigos e até no ambiente 

familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper 

o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos (...)”.(SÉRGIO 

CAVALIERI FILHO, PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, Malheiros, 

4ª ed., 2003, p. 99). Evola-se que no caso em comento eventuais prejuízos 

suportados pelo autor por ocasião da espera para a conexão deveriam ter 

sido considerados antes da aquisição da passagem, sendo certo que ao 

comprar as passagens anui com os horários estabelecidos pela requerida. 

Logo, improcedente a indenização por dano moral. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 

487, I, CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

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

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 57 de 1058



processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZINEI DE OLIVEIRA 03209293104 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMETAL ENGENHARIA E MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002214-16.2018.8.11.0007 REQUERENTE: OZINEI DE OLIVEIRA 

03209293104 REQUERIDO: MULTIMETAL ENGENHARIA E MONTAGEM DE 

ESTRUTURAS LTDA Vistos. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito verifico que a parte autora 

foi devidamente intimada para praticar no processo o ato que lhe competia, 

contudo, se quedou inerte (ID nº. 16085536). Calha registrar a afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo pela parte 

requerente, porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos 

processuais que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. 

Ademais, em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o 

procedimento do Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo 

permaneça paralisado por inércia da parte autora/exequente, não 

restando alternativa senão a extinção do feito em razão do abandono. 

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, em face do disposto 

no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. 

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de outubro de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011236-81.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIODINES CAUE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011236-81.2015.8.11.0007 REQUERENTE: DIODINES CAUE RODRIGUES 

DE SOUZA REQUERIDO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE 

FREITAS LTDA - ME Vistos. Relatório dispensado, ex vi do artigo 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Trata-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais movida por DIODINES CAUE RODRIGUES DE SOUIZA em 

desfavor de UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS. Aduz 

o autor que em junho de 2010 iniciou os estudos do curso de ensino 

superior de administração com ênfase em agronegócio junto à requerida 

cuja situação persistiu até agosto de 2011, quando a faculdade fora 

fechada, em decorrência de ação do Ministério Público, por não possuir 

autorização do Ministério da Educação para funcionamento. Pretende a 

devolução do montante pago e reparação pelo dano mora suportado. 

Citada e intimada a requerida para apresentar contestação e comparecer 

a Sessão de Conciliação (ID nº. 14278079), esta quedou-se inerte (ID nº. 

14545894), bem como não compareceu a referida solenidade (ID nº. 

13972251). Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia da parte 

demandada, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, 

que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o julgamento antecipado 

da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349. Diante da inércia da parte requerida, esta abdicou de 

quaisquer defesas quando da ausência de contestação ao pleito, ocasião 

em que restou estabelecida a sua revelia. Assim, considerando as 

alegações apresentadas na inicial, munidas de documento comprobatório, 

bem como o silêncio do requerido e sua ausência em audiência de 

conciliação, tenho que é devido o ressarcimento ao requerente quanto aos 

prejuízos por ele suportados. A suspensão das atividades da requerida foi 

amplamente divulgada na mídia local e estadual no ano de 2011, em 

decorrência de atuação do Ministério Público Federal. A título de 

elucidação, a matéria divulgada junto ao sítio eletrônico Olhar Direto, 

disponível em http://www.olhardireto.com.br/not ic ias/exibir .asp?

id=201807&noticia=justica-federal-suspende-cursos-superiores-em-mato-

grosso, acessado em 23/10/2018 às 10h54min, aponta informações sobre 

os fatos. In casu, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a 

adequação das partes ao conceito de consumidor e fornecedor - art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do CDC. O § 1º do art. 14 do CDC dispõe que “o 

serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor 

dele pode esperar”; a omissão da instituição de ensino em comunicar tal 

fato aos seus alunos caracteriza infração e vicia o contrato de prestação 

de serviço educacional, já que ninguém iria frequentar um curso que não 

reconhecido pelo MEC. Tal fato configura dano ao consumidor, que teve 

tolhido o sonho de se tornar profissional reconhecido na área escolhida. 

Em caso análogo, no Recurso de Apelação nº 164346/2015, interposto na 

Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, o Desembargador 

Relator João Ferreira Filho, brilhantemente, assim apontou: “(...) Enquanto 

instituição de ensino superior, a apelante goza de ampla autonomia 

didática, científica e administrativa, amparada, notadamente, pelo art. 207 

da CF e pelas normas da Lei nº 9.394/1996, do Decreto nº 3.860/2001 e 

demais diplomas jurídicos de regência especial da matéria, mas, para o 

regular funcionamento de “Instituição Privada de Ensino Superior”, 

conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, deve 

preencher três requisitos essenciais: credenciamento, autorização de 

curso e reconhecimento do curso. O reconhecimento do curso quase 

sempre é feito após a finalização do percurso pedagógico percorrido pela 

primeira turma de alunos, embora a Resolução do MEC 05/97 estipule que 

a instituição educacional deva intentar o reconhecimento após o término 

da metade do período programado para a duração do curso, daí porque os 

alunos que integram a turma inaugural sempre experimentam o transtorno 

de um tempo maior ou menor de espera; contudo, esta fase já perdura por 

mais de 05 anos. O ônus do reconhecimento do curso no órgão 

competente é da instituição de ensino e não do aluno. A validade do curso, 

por outro lado, depende dos serviços prestados e da qualidade do ensino 

ofertado, e por isso o risco do não reconhecimento do curso não pode ser 

dividido com o aluno que nada contribuiu para o insucesso”. Assim, a falha 

na prestação do serviço da requerida gerou prejuízos de ordem moral e 

material ao autor em decorrência da decepção de ter despendido, tempo, 

esforço e dinheiro em vão, dedicando-se aos estudos de um curso 

inválido, porquanto não autorizado e reconhecido pelo Ministério da 

Educação. Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CONCLUSÃO DE CURSO 

SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC – NEGATIVADE EXPEDIÇÃO DO 

DIPLOMA – RELAÇÃO CONSUMEIRISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 
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IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL EM 

VIGÊNCIA – APLICABILIDADE AO CASO DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL/1973 – RECURSO DESPROVIDO. Se a Instituição de Ensino não 

comprova ter realizado todos os atos necessários para o reconhecimento 

do curso de formação superior que oferece, não é razoável que impute ao 

MEC a responsabilidade pela demora na expedição de diploma, 5 anos 

após a conclusão do curso, cabendo a sua responsabilidade por danos 

morais decorrente dessa conduta. O valor arbitrado deve ser mantido a 

título de indenização por dano moral, tendo em vista a observância dos 

critérios da proporcionalidade e razoabilidade pelo Juízo singular, eis que 

fora fixado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos 

envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do 

fato. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir 

de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários 

sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC. 

Inteligência do Enunciado Administrativo nº 7/STJ. (Ap 111851/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

07/03/2018). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – CONCLUSÃO DE 

CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC – DEMORA NA 

EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. É da Justiça Estadual a competência para processar e 

julgar a ação dirigida contra as instituições de ensino que tratam de 

indenização por dano moral em decorrência da desídia na expedição de 

diploma de curso concluído, ocasionado também pela demora em proceder 

a regularidade do reconhecimento do curso. A partir do momento em que a 

instituição de ensino disponibiliza o curso aos candidatos e, 

consequentemente, alunos, essa se torna responsável não apenas pela 

prestação do ensino e sua qualidade, mas também, pelo fornecimento de 

meio para o exercício da profissão, através de diploma devidamente 

reconhecido pelo Ministério da Educação. Quanto ao prequestionamento, a 

matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, 

dispensando a reprodução de cada dispositivo legal. (TJMT, RAC nº 

72472/2017, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 

CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC – 

NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA – RELAÇÃO CONSUMEIRISTA – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – 

VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Se a Instituição de 

Ensino não comprova ter realizado todos os atos necessários para o 

reconhecimento do curso de formação superior que oferece, não é 

razoável que impute ao MEC a responsabilidade pela demora na expedição 

de diploma, 5 anos após a conclusão do curso, cabendo a sua 

responsabilidade por danos morais decorrente dessa conduta. Os danos 

morais arbitrados em patamares razoáveis não devem ser reduzidos. 

(TJ-MT – 2ª Câmara Cível - Ap 25814/2013 - DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS – Julg. em 23/10/2013) 2. Em se tratando de 

responsabilidade contratual, devem os juros de mora incidir desde a 

citação, e a correção monetária a partir do arbitramento do valor 

indenizatório. (TJMT, RAC nº 164346/2015, Rel. Des. João Ferreira Filho, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2016, Publicado no 

DJE 24/06/2016). Portanto, procedente o dano moral e material suportado 

pelo autor. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte 

autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais) considerando ainda o tempo em que o autor 

permaneceu estudando (junho de 2010 a agosto de 2011). I – Dispositivo 

Ante o exposto, decreto a revelia da parte requerida, e JULGO 

PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte ré a pagar ao 

requerente: a) indenização por danos materiais, no valor de R$ 2.482,73 

(dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), 

atualizados monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 

43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, da partir do evento 

danoso (artigo 398, CC), ocorrido em junho de 2010, uma vez que sem 

autorização para funcionar o início das atividades já era irregular; b) 

indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir da 

sentença (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC). Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Consoante o disposto no art. 

40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90432 Nr: 4789-92.2010.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martuzalem Bernardo, Sebastião de 

Vasconcelos, Delson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANI BETO 

ROSSI, para devolução dos autos nº 4789-92.2010.811.0007, Protocolo 

90432, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102052 Nr: 4259-20.2012.811.0007

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANI BETO 

ROSSI, para devolução dos autos nº 4259-20.2012.811.0007, Protocolo 

102052, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 159528 Nr: 5853-93.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM, ACdS, VRF, MFdS, MIS, RBdO, ATG, 

EDLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16889-B, Douglas Beckmann Morel Luck - OAB:MT/20750-O, 

Fernando França Nishikawa - OAB:13169-O, Higor Huynter 

Carinhena - OAB:8061-B/MT, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 Processo n. 5853-93.2017.811.0007

Código: 159528

 Ação: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réus: ADRIANO ALVES MOREIRA; ALEX CARVALHO DA SILVA; ALINE 

TAINARA GITIRINA; ELTON DOUGLAS LIMA DA SILVA; MARIA INEZ 

SOARES, MARCILENE FERREIRA DOS SANTOS; RODRIGO BRITO DE 

OLIVEIRA E VALDECIR RODRIGUES FERNANDES.

Vítima: A SOCIEDADE
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S E N T E N Ç A

VISTOS ETC.

1. Cuida-se de ação penal por TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO 

PARA O TRÁFICO promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, em face de ADRIANO ALVES MOREIRA; ALEX 

CARVALHO DA SILVA; ALINE TAINARA GITIRINA; ELTON DOUGLAS LIMA 

DA SILVA; MARIA INEZ SOARES, MARCILENE FERREIRA DOS SANTOS; 

RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA E VALDECIR RODRIGUES FERNANDES 

devidamente qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no 

artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, bem como o art. 33 da referida 

legislação em face do réu ADRIANO ALVES MOREIRA e do art. 29 do 

Código Penal para a ré MARIA INEZ SOARES.

 2. Consta da denúncia que poucos dias antes do dia 13 de janeiro de 

2017, por volta das 17h30min, na praça localizada nas proximidades da 

Igreja Bom Pastor, Bairro Cidade Alta, nesta Cidade de Alta Floresta/MT, o 

denunciado Adriano Alves Moreira com vontade livre e consciente do 

caráter criminoso de sua conduta, trouxe consigo e vendeu 41,2g 

(quarenta e uma gramas e duas decigramas) de Cannabis Sativa, 

popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo 

com determinação legal e regulamentar.

3. Ainda, apurou-se que em datas anteriores ao mês de março de 2017 

até o mês de setembro de 2017, o denunciado Adriano Alves Moreira e os 

demais denunciados Alex Carvalho Da Silva, Aline Tainara Gitirina, Elton 

Douglas Lima Da Silva, Marcilene Ferreira Dos Santos, Rodrigo Brito De 

Oliveira e Valdecir Rodrigues Fernandes contando com o auxilio prestado 

pela denunciada Maria Inez Soares, conscientes da reprovabilidade de 

suas condutas associaram-se para a venda, distribuição e tráfico de 

drogas.

 4. Mandado de Prisão Preventiva, fls. 338 e 341; fls. 568 e 578; fls. 570 e 

580; fls. 571 e 582; fls. 572 e 599; fls. 569 e 729; fls. 573 e 927.

5. Termo de apreensão, fls. 383.

6. Laudo de preliminar de droga, fls. 78/81, 422/424; 440/441;

 7. A denúncia foi oferecida em 23/10/2017, e recebida em 11/04/2018, às 

fls. 980/982.

 8. Alvará de soltura em favor dos acusados, fls. 707 e 973.

9. Devidamente notificados conforme se infere às fls. 953; fls. 692; fls. 

729; fls. 863; fls. 943.

10. Defesa preliminar fls. 622/643; fls. 669/670; fls. 671/672; fls. 711/727; 

fls. 787/800; fls. 837/839; fls. 864/868; fls. 979.

11. Despacho designando audiência, fls. 981.

12. Realizada audiência de instrução, fls. 1045/1088, realizando-se a oitiva 

de doze testemunhas, encerrando-se na solenidade a instrução 

processual.

13. Laudo de drogas definitivo, fls. 2060/2061.

14. Alegações finais do Ministério Público fls. 2008/2038v.

15. Alegações finais da defesa fls. 2044/2058; fls. 2065/2071; fls. 

2083/2101; fls. 2103/2121; fls. 2122/2138; fls. 2139/2163; fls. 2164/2180.

16. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

17. FUNDAMENTO E DECIDO.

18. Do exame formal dos autos verifico que, quanto ao procedimento, 

foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, 

inciso LV, CF). O processo encontra-se apto a ser julgado. Passo a 

julgá-lo.

19. Primeiramente, cabe ressaltar que assisti aos DVDs encartados aos 

autos, cujas mídias contêm interrogatório e depoimentos das testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa, sendo desnecessária a transcrição 

dos mesmos como fundamentos da sentença, pelo simples fato de 

constarem nos autos bastando, a quem interessar, assisti-los.

I – DA PRELIMINAR

I.1 – Da Conversão do Julgamento em Diligência :

20. Interessante observar que a defesa de Elton Douglas Lima e Maria Inêz 

Soares pleiteia a conversão do julgamento em diligência alegando não 

estarem transcritos pontos importantes, a seu mister. Todavia, em que 

pese o seu esforço herculo, não trouxe para os autos os referido pontos 

que considera importante, justamente porque não os encontrou ou não 

ouviu as mídias encartadas aos autos, como fiz.

21. Vale lembrar que foram observadas as garantias constitucionais do 

devido processo legal, ampla defesa e contraditório, ou seja, as defesas 

tiveram acesso e oportunidade de conhecerem a prova dos autos, de 

ouvirem os diálogos telefônicos interceptados, mormente daqueles que se 

referem aos fatos.

22. A referida exigência demonstra-se oportunista e descabida à míngua 

de demais elementos que a defesa utilizar como supedâneo em suas 

alegações. Não é crível exige-se a degravação de horas de interceptação, 

pois que irrazoável tal exigência de modo irrestrito, uma vez que a defesa 

não aponta em que momento ou que diálogo quer ver degravado, somente 

alega sem o mínimo de fundamento.

23. Destaco que, as defesas e acusação tiveram acesso integral às 

provas dos autos em especial, no que diz respeito à interceptação. 

Portanto, a paridade de armas foi absolutamente observada e respeitada, 

pois que tiveram acesso integral ao resultado das investigações.

24. Relevante trazer à baila interpretação do pleno do STF a respeito do 

parágrafo 1.º, do artigo 6.º, da Lei n.º 9.296/1996, que por ocasião do 

julgamento do Inq. n.º 3.693/PA (DJe 30/10/2014), de relatoria da Ministra 

Carmem Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição intergral dos diálogos 

obtidos por meio de interceptações, justamente porquê, mostra-se 

irrazoável assim proceder.

25. Somente para selar a questão aventada pela defesa, fiquei horas a fio 

e dias para extrair elementos das referidas mídias ainda que tivesse 

audiências, júris e demais obrigações profissionais sem que isso limitasse 

minha forma de decidir. Portanto, se a defesa não o fez foi por sua conta 

e risco, ou por desídia já que arriscou em pugnar pela conversão do 

julgamento em diligência não pode valer-se da própria torpeza, pois foi a 

única que aventou tal hipótese.

I.2. – Nulidade do Meio de Prova:

26. A respeito da preliminar aventada pelas defesas de Adriano Alves 

Moreira, Valdecir Rodrigues Fernandes e Marcilene Ferreira dos Santos 

esta demonstra-se totalmente descabida, é assente tanto na doutrina 

como na jurisprudência que a decretação da nulidade requer prova 

inequívoca do prejuízo pela parte, em face do princípio pás de nullité sans 

grief, previsto nas letras do artigo 563, do Código de Processo Penal.

27. Aliás, possíveis nulidades surgidas no curso da investigação 

preliminar não atingem o a ação penal dela decorrente especialmente a 

alegação de que Jeferson Lucas preso por crime de roubo teria sido 

ouvido por duas oportunidades em sede policial e, teria relatado que havia 

praticado o delito para saldar dívidas do tráfico, nada disso tem o condão 

de nulificar a investigação preliminar, quiçá a ação penal que observou os 

princípios norteadores do direito, tais como do devido processo legal, 

ampla defesa e contraditório.

28. Igualmente, não há nulidade ainda mais quando a oitiva foi gravada por 

sistema audiovisual, pois a alegação da não informação soa pueril, haja 

vista que, a câmera colocada na frente do interrogado por si só revela que 

será gravado seu depoimento, somente o mesmo for “míope” a ponto de 

não conseguir visualizar o objeto que está a centímetros de seu rosto é 

que poderíamos admitir, em hipótese remotíssima, uma possível nulidade, o 

que não é o caso em tela, já que houve a correta informação do ato.

I.3. – Da Nulidade da Interceptação Telefônica:

29. É certo que é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas; 

admite-se, porém, a interceptação nas hipóteses e na forma que a lei 

estabelecer. Não foi por outro motivo que por meio da Lei n.º 9.296, de 

1996, o legislador regulamentou o texto constitucional; é explícito o texto 

infraconstitucional e bem explícito em dois pontos: primeiro, quanto ao 

prazo de quinze dias; segundo, quanto à renovação renovável por igual 

tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova.

30. A discussão jurídica presente no recurso ora apreciado diz respeito à 

constitucionalidade de sucessivas prorrogações do prazo de autorização 

para a interceptação telefônica, além do limite de 30 (trinta) dias 

estabelecido em sua lei de regência (artigo 5º, da Lei 9.296/96), ou do 

limite de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 136, § 2º, da Constituição 

Federal.

31. É bem verdade que a Constituição Federal protege o direito 

fundamental ao sigilo das comunicações telefônicas, estabelecendo no 

artigo 5º, inciso XII, que a restrição somente poderá efetivar-se por ordem 

judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal.

32. Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se 

manifestado sobre o assunto, admitindo, em algumas hipóteses, a 

possibilidade de renovação do prazo das interceptações telefônicas .

33. Em relação à quebra de sigilo das correspondências eletrônicas, o 

ministro lembrou que o STJ firmou entendimento no sentido de “ser legal a 

interceptação do fluxo de comunicações em sistema de informática e 

telemática, se for realizada em feito criminal e mediante autorização 

judicial, não havendo qualquer afronta ao artigo 5º, inciso XII, da 
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Constituição Federal”.

34. É possível a renovação sucessiva de interceptações telefônicas, já 

que o prazo de 15 dias, previsto no art. 5º da Lei n.º 9.296/96, é 

prorrogável por igual período, quantas vezes for necessário, devendo-se 

observar, contudo, o princípio da razoabilidade e a necessidade da medida 

para a atividade investigatória, comprovada concretamente em decisão 

fundamentada, são os precedentes do STJ e do STF.

35. Na espécie, tais pressupostos foram respeitados, pelo que não há 

falar em ilegalidade das prorrogações de interceptação telefônica, que 

perduraram por meses, prazo razoável, face às peculiaridades do caso: 

complexa organização criminosa, que atuava em prejuízo da saúde pública 

praticando tráfico ilícito de entorpecentes em Alta Floresta e região.

36. Vale lembrar, que a interceptação foi imprescindível para o 

esclarecimento dos fatos diferentemente do defendido pelos réus, a 

medida foi absolutamente adequada e imprescindível ao caso concreto.

37. Além de expressa disposição legal, não se vislumbra qualquer 

ilegalidade no tocante à renovação das decisões de interceptação 

telefônica, eis que em perfeita sintonia com as normas constitucionais e 

legais aplicáveis à espécie.

38. Por fim, é de bom alvitre deixar claro que não há nulidade a ser 

reconhecida, nem sequer acolher a tese dos frutos da árvore 

envenenada, que não passa de verdadeiro absurdo, considerando os 

institutos legais de combate à criminalidade.

39. Portanto, não há que se falar em violação da intimidade nem mesmo em 

ausência de provas quando se está diante de princípios constitucionais 

em conflito. Nesta esteira, há que prevalecer o que atende aos anseios 

maiores, e neste passo o princípio da supremacia do interesse público 

sobre o privado deve prevalecer ainda que atinja o interesse da parte ré.

40. Neste diapasão, REJEITO a preliminar arguida e passo à análise do 

mérito.

II – DO MÉRITO:

II.I – DO TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES:

II.I.1 – Da Materialidade Delitiva:

41. A materialidade e autoria estão sobejadamente comprovados em razão 

da interceptação telefônica deferida judicialmente.

42. A materialidade restou sobejadamente comprovada ao que se denota 

dos autos. Corroborando com a acusação, o caderno informativo veio 

repleto de provas que ensejam a condenação com a tipificação para o 

delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Porquanto, há nos autos termo de 

exibição e apreensão acostado, auto de exame preliminar de constatação 

de drogas ilícitas às fls. 80/81 com posterior laudo definitivo às fls. 

2.072/2.075.

43. Ainda, no que pertine à materialidade, vale ressaltar que se constatou 

que os réus são traficantes, pois, além de incorrer nas figuras típicas de 

trazer consigo, ter em depósito, manter sob sua guarda e guardar, o 

mesmo comercializava drogas e, com o mesmo,

 44. Aliás, some-se a isso as depoimentos dos policiais que participaram 

da ocorrência e investigação que haviam recebido denúncia informando 

que o réu vinha traficando no local e que havia tráfico ilícito de 

entorpecentes nas imediações onde o réu foi preso, sendo este apontado 

como seu autor.

II.I.2 – Da Autoria:

45. Primeiramente é bom que se diga que não há confissão por nenhum 

dos réus, ficando a cargo da acusação a prova da autoria.

46. É de bom alvitre deixar claro que, os réus nestes autos são membros 

integrantes do Comando Vermelho, facção criminosa que vem dominando 

o Estado de Mato Grosso, conforme se denota das fontes investigativas 

oriundas da inteligência das Policias Civil e Militar.

47. No que tange à autoria, também não restam dúvidas quanto à mesma. 

A prova coligida aos autos é extreme de dúvidas, pois a interceptação 

telefônica necessária para elucidar o caso em testilha, reveleou com 

riqueza de detalhes como o engendramento criminoso se dava, tendo até 

mesmo divisão de tarefas e hierarquia dentro do esquema montado pelos 

réus.

 48. O artigo 33, da Lei de Tóxicos é um crime singular no ordenamento 

jurídico brasileiro, justamente por que se cuida de crime de ação múltipla 

de conteúdo variado em que o legislador previu várias formas de se 

tipificar a conduta com inúmeros verbos nucleares, bastando que se 

pratique apenas uma para então estar caracterizada e tipificada a conduta 

delitiva do agente.

49. Muito embora o réu Adriano Alves Moreira não tenha confirmado em 

juízo, pois negou a autoria delitiva, é certo que a prova produzida em sede 

policial ganha lastro quando não é atacada nem mesmo fulminada de 

nulidade, sendo assim, não sendo a única prova a levar ao édito 

condenatório não há nada que descortine a prova produzida. Aliás, é bom 

que se diga que a testemunha Jeferson de Souza Carvalho confirmou ter 

adquirido drogas de Adriano, estas consistentes em 41,2g de maconha ao 

valor de R$ 150,00, encontradas com o mesmo em sua bermuda em 

abordagem policial, tudo confirmado perante os policiais que efetuaram 

sua prisão.

50. Muito embora o réu Adriano tenha permanecido calado, o fato é que 

seus depoimentos colhidos em sede policial, não deixam dúvidas a 

respeito da traficância, pois foram colhidos com gravação audiovisual não 

havendo nada que descortine os mesmos. São depoimentos reveladores e 

necessários à elucidação dos fatos criminosos e seus autores na medida 

em que fatos novos foram revelados por conta das interceptações.

51. O policial civil Ilvio Paulo Balsan confirmou que Jeferson afirmou por 

ocasião de sua detenção que havia adquirido drogas de Adriano Alves 

Moreira com quem possuía dívida anterior por drogas. O depoimento do 

Policial é isento e extreme de dúvidas não havendo motivos para suspeitar 

do mesmo e desconsiderá-lo. Não Bastasse o depoimento de Ilvio os 

policiais Claudinei Teixeira Pereira e Valdir Luiz também confirmam os 

fatos.

52. Todos são uníssonos e afirmarem que as investigações partiram de 

diligências de um roubo praticado por Jeferson e que culminou com todas 

as revelações e investigações posteriores.

II.II – DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES:

53. Quanto ao delito de associação para o tráfico capitulado, necessário 

se mostra fazer uma digressão quanto a este delito. Pois bem, a 

associação nada mais é do que a reunião de duas ou mais pessoas para 

a prática dos crimes previstos nos artigo 33, caput, e § 1.°, e artigo 34, da 

Lei n.° 11.343/2006. Na verdade, é a quadrilha ou bando específico para o 

tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo.

54. No entanto, possui como elemento subjetivo, o dolo. Exige-se requisito 

subjetivo especial, também conhecido na doutrina como dolo específico ou 

elemento subjetivo do injusto, consistente no ânimo de associação, de 

caráter duradouro muito embora seja para cometer um único ou vários 

crimes, pois a lei não difere nem mesmo exige estabilidade a se perder no 

tempo, basta no meu sentir a reunião para a prpatica de um único crime 

que já tem-se caracterizado o delito, pois já se configura a permanência e 

estabilidade.

 55. Caso contrário será um mero concurso de agentes para a prática do 

crime de tráfico. É fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito 

de manter a meta comum, qual seja, a prática da traficância contínua, 

duradoura, permanente e estável. Sem estes elementos, não há que se 

falar em delito de associação para o tráfico.

56. Tomadas tais considerações, analisando o conjunto probatório coligido 

aos autos vislumbro que todos eles levam ao decreto condenatório para a 

associação para o tráfico.

II.II.1 - Da Materialidade e Autoria Delitiva:

57. As provas são robustas e testificam ter havido o delito de associação 

para o tráfico ilícito de entorpecentes, pois as provas não são frágeis e 

pífias, mas sim conferem lastro ao decreto condenatório, principalmente 

considerando tratar-se de crime de associação para o tráfico, 

relativamente ao qual a existência do liame subjetivo e da estabilidade 

associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal, o que de 

fato ocorreu.

58. Despiciendo mencionar que em relação ao delito de associação para o 

tráfico ilícito de entorpecentes, as provas obtidas em sede policial tais 

como a interceptação telefônica é admitida juntamente como demais 

elemento de provas, o que por óbvio.

59. Nesta esteira de raciocínio, há nos autos horas e hora de 

interceptação telefônica comprobatórias da associação para o tráfico, 

independente de prisão e apreensão de drogas, há ainda depoimentos dos 

policiais atuantes na investigação especialmente no que tange à Delegada 

de Policia Dra. Ana Paula Reveles que com riqueza de detalhes e 

conhecimento lapidar dos fatos trouxe à tona toda a empreitada criminosa 

com nomes e divisão de tarefas.

60. Muito embora os réus neguem a verdade ou se calem o fato é que as 

provas são suficientes para condenar, pois extrai-se do caderno 

processual, especialmente das mídias que comparadas com os 

depoimentos em juízo e relatórios técnicos 02/2018/DI/CIN, 

04/2017/DRAF/NI, 09/2017/DRAF/NI e 18/2017/DI/CIN não restam dúvidas 

sobre quem são os autores do crime em testilha.
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61. Sem dúvidas, restou claro que Adriano Alves Moreira, vulgo 

“Jeguinha” realizou uma transação de substância entorpecente ao adquirir 

e receber aproximadamente 50 (cinquenta) quilos de maconha ao valor de 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), restando somente pagar R$ 10.000,00 

(dez mil reais).

62. Após, a aquisição Adriano começou juntamente com Valdecir 

Rodrigues Fernandes a recrutar pessoas para a comercialização da droga 

adquirida, ambos membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

63. Assim, pelo que se denota, Valdecir colocou Rodrigo Brito de Oliveira, 

vulgo “Britinho”, seu piá, para comercializar a droga e de toda a conversa 

o que se extraí é que semanalmente havia entrega de quantidade 

considerável, pois como diziam “nois vive é de correria e bagulho”.

64. Ainda, pelo que se extraí dos autos o réu Elton Douglas Lima da Silva, 

vulgo “TX” ou “Eltão”, comercializava drogas a mando de Valdecir e que 

efetuariam o pagamento de drogas com a entrega de parte em dinheiro e 

parte em substância entorpecente à esposa de Pablo a ré Aline Tainara 

Gitirana, encarregada de receber valores das drogas comercializadas por 

Adriano Alves Moreira.

65. Não bastasse a quantidade de pessoas envolvidas no delito, eis que 

surge a ré Marcilene Ferreira dos Santos em tratativas com Valdecir 

Rodrigues Fernandes para pagamento e devolução de drogas a um tal de 

“Bochecha”, revelando que a mesma estava engajada de forma 

consciente e de livre e espontânea vontade de forma associativa para a 

traficância.

66. Vale ressaltar, e para que dúvidas não pairem sobre estes autos a 

Dra. Ana Paula Reveles Carvalho em depoimento extenso e rico em 

detalhes confirmou todos os relatórios técnicos produzidos pelo Setor de 

Inteligência da Polícia Judiciária Civil, por Ela comandado, o referido 

depoimento pode ser objeto de análise bastando ouvi-lo, sendo 

desnecessário transcrevê-lo.

67. O conjunto probatório é apto e foi produzido dentro das regras legais, 

não havendo nada que o descortine.

68. Portanto, as provas são robustas e testificam ter havido o delito de 

associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, pois as provas não são 

frágeis e pífias, mas sim conferem lastro ao decreto condenatório, 

principalmente considerando tratar-se de crime de associação para o 

tráfico, relativamente ao qual a existência do liame subjetivo e da 

estabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal, 

o que de fato ocorreu.

69. Vale lembrar que o texto do artigo 35 é claro e não deixa margem de 

dúvida quanto à sua interpretação quando menciona “reiteradamente ou 

não”, pois aqui confere subsídio para o decreto condenatório 

independentemente se há ou não a prática de outros delitos de traficância, 

bastando uma única vez para caracterizar o crime, o que no caso em 

testilha ocorreu por incontáveis vezes. Não há letra morta na lei, quisesse 

diferente o legislador teria assim agido e editado a lei. Portanto, no caso 

em tela comprovaram-se todos os requisitos legais e jurisprudenciais 

exigidos.

70. Desta forma, restou provado a habitualidade, por conseguinte, 

vislumbro na conduta dos agentes narradas na denúncia, configuração 

típica que se revele passível de repressão penal a todos os réus, em 

especial neste caso para todos os réus citados.

71. No que tange à ré Maria Inês Soares, nada restou apurado não 

havendo provas suficiente de sua participação nesta empreitada 

criminosa, sendo a absolvição medida que se impõe.

III – D I S P O S I T I V O

72. Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para, primeiramente, ABSOLVER a ré MARIA INÊS SOARES, brasileira, 

convivente, natural de Porecatu/PR, nascida aos 09/11/1950, portadora da 

cédula de identidade RG sob n.º 2.680.808-0 SESP/MT, inscrita perante o 

CPF/MF sob n.º 039.022.981-46, filha de Marta Cândido Ferreira Santos e 

Adão dos Santos, o que faço com arrimo nas letras do inciso V, do artigo 

386, do Código de Processo Penal; e CONDENAR o réu ADRIANO ALVES 

MOREIRA, vulgo “JEGUINHO” brasileiro, convivente, natural de Sinop/MT, 

nascido aos 06/04/1991, filho de Eva Aparecida Alves Moreira, como 

incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06 

c/c artigo 2.°, da Lei n. 8.072/90; e consequentemente CONDENAR o réu 

ALEX CARVALHO DA SILVA, vulgo “PAQUINHA”, brasileiro, solteiro, 

natural de Campo Grande/AL, nascido aos 10/04/1990, portador da cédula 

de identidade RG sob n.º 2.430.238-4 e inscrito perante o CPF/MF sob n.º 

757.513.561-87, filho de Galdina Regina dos Santos e Jorge Nascimento 

da Silva; o réu RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, vulgo “BRITINHO”, brasileiro, 

solteiro, natural de Alta Floresta/MT, nascido aos 20/01/1996, portador da 

cédula de identidade RG sob n.º 2.700.246-2 SSP/MT, portador do CPF/MF 

sob n.º 048.106.041-36, filho de Maria de Brito Oliveira e Donizeti Alves de 

Oliveira; o réu VALDECIR RODRIGUES FERNANDES, brasileiro, convivente, 

natural de Congonhas/PR, nascido aos 07/03/1985, portador da cédula de 

identidade RG sob n.º 1.784.623-4 SSP/MT, inscrito perante o CPF/MF sob 

n.º 017.543.631-21, filho de Maria Inês Fernandes e José Rodrigues 

Fernandes; o réu ELTON DOUGLAS LIMA DA SILVA, vulgo “TX” ou 

“ELTÃO”, brasileiro, casado, natural de Rondonópolis/MT, nascido aos 

06/12/1994, , portador da cédula de identidade RG sob n.º 2.240.582-8, 

inscrito perante o CPF/MF sob n.º 045.895.271-03, filho de Alldieusa 

(Aldielsa) Lima Pereira e Marcos Roberto Fogasa (Fogaça) da Silva; a ré 

ALINE TAINARA GITIRANA, brasileira, convivente, natural de Alta 

Floresta/MT, nascida aos 20/07/1993, portadora da cédula de identidade 

RG sob n.º 2.224.382-8 SESP/MT, inscrita perante o CPF/MF sob n.º 

041.267.381-93, filha de Silvana Ferreira da Silva e Raimundo Gitirana; e, a 

ré MARCILENE FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, convivente, natural de 

Congonhas/PR, nascida aos 07/03/1985, portadora da cédula de 

identidade RG sob n.º 2.214.980-5 SSP/MT, inscrita perante o CPF/MF sob 

n.º 039.022.981-46, filha de Marta Cândido Ferreira Santos e Adão dos 

Santos, nas penas do artigo 35, caput, da Lei n.° 11.343/06; às penas que 

passo a individualizar e fixar.

III.I – DA FIXAÇÃO DA PENA:

III.I.1 – DO RÉU ADRIANO ALVES MOREIRA:

73. Caracterizado o TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e CONEXOS, 

passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

74. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo 

a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias 

judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu ADRIANO 

ALVES MOREIRA, à época dos fatos era maior, possuía plena consciência 

de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e 

premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta 

diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade 

revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia 

criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja 

conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse 

atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra 

forma. No entanto, foi preso após operação policial com interceptação 

telefônica devidamente autorizada revelando a traficância de substância 

entorpecente. Ademais, possui antecedentes revelando várias incursões 

na seara criminosa, conforme se depreende de sua extensa fixa criminal. 

No que tange à suas condutas sociais revelaram-se para a prática de 

crimes desta natureza. Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a 

prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de 

bens maiores, faz do crime sua prática e atividade habitual como meio de 

vida. As consequências do crime são graves, pois apresenta grandes 

danos a toda a coletividade, considerando que jovem e pais de família 

destroem suas vidas para saciarem seus vício. Sua prática envolve o 

perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. 

As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos 

crimes desta natureza e de longa data o réu vem praticando a traficâncias 

de forma extensiva, contínua, permanente e duradoura, provocando um 

verdadeiro pavor social a pais, parentes e amigos de usuários, estas 

vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas. Os motivos são 

os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro 

fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de 

periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao 

traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido 

propulsor inesgotável de outros delitos.

III.I.1.1 – DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES:

75. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e o previsto no artigo 42, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são 

desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e 

notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do 

mínimo legal notadamente no que tange à quantidade de drogas 

encontrada e arrimado nas letras do artigo 42 da lei de tóxicos e, portanto, 

fixo-a em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil) dias multa, pelo crime 

de tráfico ilícito de entorpecentes.

76. Na segunda fase da aplicação da pena há agravante da reincidência, 

sendo assim elevo a pena em 1/6 (um sexto) o que passa a totalizar 14 

(quatorze) anos de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias multas.

77. Outrossim, deixo de reconhecer o a causa de diminuição de pena 
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contidas nas letras do § 4.°, do artigo 33, da Lei n.° 11.343/06, uma vez é 

integrante de organização criminosa Comando Vermelho – CV, conforme 

se depreende dos autos.

78. Na terceira fase, não há causas de aumento de pena ou diminuição 

como já considerado no parágrafo anterior. Desta forma, TORNO 

DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

III.I.1.2 - DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

79. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e levando em conta os aspectos inerentes ao crime do 

artigo 35, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, 

a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, pelo crime de 

associação para o tráfico.

80. Na segunda fase da aplicação da pena há agravante da reincidência, 

sendo assim elevo a pena em 1/6 (um sexto) o que passa a totalizar 09 

(nove) anos e 04 (meses) de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) 

dias multas.

III.I.1.3 – DO CONCURSO DE CRIMES:

81. Considerando a natureza dos delitos e as regras contidas nas letras 

do artigo 69, do Código Penal, CONCURSO MATERIAL, hei por bem aplicar 

as penas privativas de liberdade cumulativamente ao réu, o que passa a 

totalizar 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 2.333 

(dois um mil, trezentos e trinta e três) dias multa, que a TORNO DEFINITIVA 

a ser cumprida INICIALMENTE EM REGIME FECHADO, pois vem a ser este o 

único regime que se amolda ao tráfico e conexos ao que se depreende da 

ilação do § 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e face à expressa 

disposição da Lei dos crimes hediondos, não fazendo o réu jus a 

benefícios legais.

82. O único regime que se amolda ao tráfico e conexo é o INICIALMENTE 

FECHADO, por expressa disposição da Lei dos Crimes Hediondos, não 

fazendo o réu jus a benefícios legais.

III.I.2 – DO RÉU ALEX CARVALHO DA SILVA:

83. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo 

a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias 

judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu ALEX 

CARVALHO DA SILVA, à época dos fatos era maior, possuía plena 

consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu 

deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a 

exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de 

culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de 

pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito 

consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, 

desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse 

ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso após operação policial 

com interceptação telefônica devidamente autorizada revelando a 

traficância de substância entorpecente. Ademais, possui antecedentes 

revelando várias incursões na seara criminosa, conforme se depreende 

de sua extensa fixa criminal. No que tange à suas condutas sociais 

revelaram-se para a prática de crimes desta natureza. Quanto a sua 

personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e 

dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores, faz do crime sua prática e 

atividade habitual como meio de vida. As consequências do crime são 

graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, 

considerando que jovem e pais de família destroem suas vidas para 

saciarem seus vício. Sua prática envolve o perecimento de bens 

considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em 

que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza e de 

longa data o réu vem praticando a traficâncias de forma extensiva, 

contínua, permanente e duradoura, provocando um verdadeiro pavor 

social a pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus 

elementos e do vício frenético por drogas. Os motivos são os inerentes 

aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em 

detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, 

pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante.

84. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e levando em conta os aspectos inerentes ao crime do 

artigo 35, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, 

a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa, pelo crime de 

associação para o tráfico.

85. Na segunda fase da aplicação da pena há agravante da reincidência, 

sendo assim elevo a pena em 1/6 (um sexto) o que passa a totalizar 09 

(nove) anos e 04 (meses) de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) 

dias multas.

86. Na terceira fase, não causas de aumento de aumento de pena ou 

diminuição como já considerado no parágrafo anterior. Desta forma, 

TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de associação para o 

tráfico ilícito de entorpecentes.

87. Nos termos do que estabelece nas letras da alínea “a”, do parágrafo 

2.º, do artigo 33, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para 

cumprimento de pena.

III.I.3 – DO RÉU VALDECIR RODRIGUES FERNANDES:

88. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo 

a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias 

judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu VALDECIR 

RODRIGUES FERNANDES, à época dos fatos era maior, possuía plena 

consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu 

deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a 

exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de 

culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de 

pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito 

consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, 

desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse 

ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso após operação policial 

com interceptação telefônica devidamente autorizada revelando a 

traficância de substância entorpecente. Ademais, possui antecedentes 

revelando várias incursões na seara criminosa, conforme se depreende 

de sua extensa fixa criminal. No que tange à suas condutas sociais 

revelaram-se para a prática de crimes desta natureza. Quanto a sua 

personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de vida e 

dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores, faz do crime sua prática e 

atividade habitual como meio de vida. As consequências do crime são 

graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, 

considerando que jovem e pais de família destroem suas vidas para 

saciarem seus vício. Sua prática envolve o perecimento de bens 

considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em 

que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza e de 

longa data o réu vem praticando a traficâncias de forma extensiva, 

contínua, permanente e duradoura, provocando um verdadeiro pavor 

social a pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus 

elementos e do vício frenético por drogas. Os motivos são os inerentes 

aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em 

detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, 

pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante.

89. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e levando em conta os aspectos inerentes ao crime do 

artigo 35, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, 

a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa, pelo crime de 

associação para o tráfico.

90. Na segunda fase da aplicação da pena há agravante da reincidência, 

sendo assim elevo a pena em 1/6 (um sexto) o que passa a totalizar fixo-a 

em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (um mil e 

cinquenta) dias multa.

91. Na terceira fase, não causas de aumento de aumento de pena ou 

diminuição como já considerado no parágrafo anterior. Desta forma, 

TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de associação para o 

tráfico ilícito de entorpecentes.

92. Nos termos do que estabelece nas letras da alínea “a”, do parágrafo 

2.º, do artigo 33, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para 

cumprimento de pena.

III.I.4 – DO RÉU ELTON DOUGLAS LIMA DA SILVA:

93. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo 

a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias 

judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu ELTON 

DOUGLAS LIMA DA SILVA, vulgo “TX” ou “ELTÃO”, à época dos fatos era 

maior, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava 

infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que 

as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do 

réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de 

reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que 
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praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou 

evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma 

penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso 

após operação policial com interceptação telefônica devidamente 

autorizada revelando a traficância de substância entorpecente. Ademais, 

possui antecedentes revelando várias incursões na seara criminosa, 

conforme se depreende de sua extensa fixa criminal. No que tange à suas 

condutas sociais revelaram-se para a prática de crimes desta natureza. 

Quanto a sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na 

busca de vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores, faz do 

crime sua prática e atividade habitual como meio de vida. As 

consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a 

toda a coletividade, considerando que jovem e pais de família destroem 

suas vidas para saciarem seus vício. Sua prática envolve o perecimento 

de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As 

circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes 

desta natureza e de longa data o réu vem praticando a traficâncias de 

forma extensiva, contínua, permanente e duradoura, provocando um 

verdadeiro pavor social a pais, parentes e amigos de usuários, estas 

vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas. Os motivos são 

os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro 

fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de 

periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao 

traficante.

94. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e levando em conta os aspectos inerentes ao crime do 

artigo 35, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, 

a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, pelo crime de 

associação para o tráfico.

95. Na segunda fase da aplicação da pena há agravante da reincidência, 

sendo assim elevo a pena em 1/6 (um sexto) o que passa a totalizar 08 

(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) 

dias multas.

96. Na terceira fase, não causas de aumento de aumento de pena ou 

diminuição como já considerado no parágrafo anterior. Desta forma, 

TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de associação para o 

tráfico ilícito de entorpecentes.

97. Nos termos do que estabelece nas letras da alínea “a”, do parágrafo 

2.º, do artigo 33, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para 

cumprimento de pena.

III.I.5 – DOS RÉUS RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA E ALINE TAINARA 

GITIRANA:

98. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo 

a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias 

judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o réu RODRIGO 

BRITO DE OLIVEIRA, vulgo “BRITINHO”, ALINE TAINARA GITIRANA, à 

época dos fatos eram maiores, possuíam plena consciência de sua atitude 

e de que estavam infringindo norma penal. Agiram deliberada e 

premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta 

diferente; o comportamento dos réus foi doloso, o grau de culpabilidade 

revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia 

criminosa significativa, haja vista que praticaram fato ilícito consciente, 

cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que 

tivessem atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida 

de outra forma. No entanto, foram presos após operação policial com 

interceptação telefônica devidamente autorizada revelando a associação 

para a traficância de substância entorpecente. Ademais, não possui 

antecedentes. No que tange à suas condutas sociais revelaram-se para a 

prática de crimes desta natureza. Quanto a sua personalidade, esta é 

voltada para a prática de crimes na busca de vida e dinheiro fáceis em 

detrimento de bens maiores, faz do crime sua prática e atividade habitual 

como meio de vida. As consequências do crime são graves, pois 

apresenta grandes danos a toda a coletividade, considerando que jovem e 

pais de família destroem suas vidas para saciarem seus vício. Sua prática 

envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em 

sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são 

pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data o réu vem 

praticando a traficâncias de forma extensiva, contínua, permanente e 

duradoura, provocando um verdadeiro pavor social a pais, parentes e 

amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético 

por drogas. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, 

ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, 

revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que 

menos interessa ao traficante.

99. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e levando em conta os aspectos inerentes ao crime do 

artigo 35, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, 

a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa, pelo crime de 

associação para o tráfico.

100. Na segunda fase não há agravantes nem atenuantes a ser 

consideradas. Já, na terceira fase, não causas de aumento de aumento 

de pena ou diminuição como já considerado no parágrafo anterior. Desta 

forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de associação para 

o tráfico ilícito de entorpecentes.

101. Fixo o Regime inicialmente aberto nos termos do estabelece as letras 

da alínea “c”, do parágrafo 2.º, do artigo 33, do Código Penal.

 102. Consequentemente, expeça-se o competente ALVARÁ DE 

SOLTURA.

103. Fica a cargo do juízo das execuções penais a fixação dos requisitos 

para o correto cumprimento de pena.

III.I.6 – MARCILENE FERREIRA DOS SANTOS:

104. Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, 

passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das 

circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que o 

réu MARCILENE FERREIRA DOS SANTOS, à época dos fatos era maior, 

possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo 

norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as 

circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do 

réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de 

reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que 

praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou 

evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma 

penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi preso 

após operação policial com interceptação telefônica devidamente 

autorizada revelando a traficância de substância entorpecente. Ademais, 

possui péssimos antecedentes revelando várias incursões na seara 

criminosa especialmente no que tange ao tráfico de drogas, conforme se 

depreende de sua extensa fixa criminal. No que tange à suas condutas 

sociais revelaram-se para a prática de crimes desta natureza. Quanto a 

sua personalidade, esta é voltada para a prática de crimes na busca de 

vida e dinheiro fáceis em detrimento de bens maiores, faz do crime sua 

prática e atividade habitual como meio de vida. As consequências do crime 

são graves, pois apresenta grandes danos a toda a coletividade, 

considerando que jovem e pais de família destroem suas vidas para 

saciarem seus vício. Sua prática envolve o perecimento de bens 

considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em 

que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza e de 

longa data o réu vem praticando a traficâncias de forma extensiva, 

contínua, permanente e duradoura, provocando um verdadeiro pavor 

social a pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus 

elementos e do vício frenético por drogas. Os motivos são os inerentes 

aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em 

detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, 

pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante.

105. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) 

acima expostas e levando em conta os aspectos inerentes ao crime do 

artigo 35, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que 

para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, 

a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 

07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, pelo crime de 

associação para o tráfico.

106. Na segunda fase não há agravantes nem atenuantes a ser 

consideradas. Já, na terceira fase, não causas de aumento de aumento 

de pena ou diminuição como já considerado no parágrafo anterior. Desta 

forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de associação para 

o tráfico ilícito de entorpecentes.

107. Considerando o disposto nas letras da alínea “b”, do parágrafo 2.º, 

do artigo 33, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para o 

cumprimento de pena cujas condições deverão ser fixadas pelo juízo da 

execução penal.
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108. CONCEDO à ré o direito de recorrer em liberdade.

III.II – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA PRISÃO DOS RÉUS 

ADRIANO ALVES MOREIRA; ALEX CARVALHO DA SILVA; VALDECIR 

RODRIGUES FERNANDES; E ELTON DOUGLAS LIMA DA SILVA;

109. DENEGO aos réus o apelo em liberdade, pois se trata de crime 

assemelhado aos hediondos. Ademais, há vedações na legislação 

conforme preceitua o artigo 44, da Lei 11.343/06, pois permaneceram 

presos durante toda a instrução e seria um contrassenso, após a 

condenação, a soltura.

110. Portanto, a prisão cautelar ainda se faz necessária para garantia da 

ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, pois diante da gravosa 

situação processual dos réus, uma vez colocados em liberdade, 

certamente se evadirão desta cidade e oportunamente não mais serão 

encontrados para a execução da pena, tornando a condenação ilusória, já 

que servirá apenas para aumentar os já elevados números de processos 

que abarrotam as prateleiras dos cartórios criminais numa esperança vã, 

de que um dia os réus venham a ser capturados e as penas aí então 

serão executadas.

111. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à 

manutenção da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a 

propriedade que lhe é peculiar assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais 

extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se 

pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, 

via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de 

particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de 

muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização 

um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário 

determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve 

ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social 

[...].”

 112. De outro norte, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a 

permanência dos réus presos é efeito da condenação:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento no sentido de 

que não tem direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso 

durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia 

cautelar é ilegal por não possuir fundamentação idônea... Habeas corpus 

denegado.” (grifo nosso).

* * *

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE 

ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM 

PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO DE DOIS 

DOS PACIENTES. PERDA DO OBJETO. NEGATIVA DO APELO EM 

LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. 

AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PROVAS DA AUTORIA. MATÉRIA NÃO 

APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 

SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DO 

ENTORPECENTE APREENDIDO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO 

DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E 

NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E 

INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 6. A 

orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há 

lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando 

permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os 

motivos para a preventiva. 7. Condições pessoais favoráveis, sequer 

demonstradas no caso, não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, 

revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a 

demonstrar a sua necessidade. 8. Indevida a aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se 

justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da 

reprodução de fatos criminosos. 9. Recurso parcialmente conhecido e, na 

extensão, desprovido.” (grifo nosso).

113. Além disso, prolatada a sentença e uma vez reconhecida a culpa dos 

réus, com mais razão suas segregações, se mostrando necessário, é 

certo, para a garantia da aplicação da lei penal.

114. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Persistindo com o advento da sentença condenatória os motivos 

ensejadores da prisão preventiva, deve ser negado à ré o direito de 

recorrer em liberdade, eis que esse direito, assim como todos os outros 

previstos no ordenamento jurídico, não é absoluto e deve ser avaliado 

conforme a circunstância fática concreta.” (grifo nosso).

115. No mais, não há que se falar em mácula à presunção de inocência 

quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva prestação 

jurisdicional, estando devidamente demonstrados os pressupostos que a 

autorizam, consubstanciado na Súmula n. 9, do STJ, que assim reza: “A 

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia 

constitucional da presunção de inocência”.

 116. De mais a mais, não fere o duplo grau de jurisdição a vedação ao 

direito de apelar em liberdade de acordo com a lição de Guilherme de 

Souza Nucci, “Havendo motivo justo, deve o réu recolhido ao cárcere, 

antes do trânsito em julgado da sentença condenatória... Tudo depende do 

caso concreto”.

 117. Por fim, não é demais acrescentar que eventuais circunstâncias 

pessoais favoráveis, não afastariam a legitimidade da medida extrema, 

porque, como já insistentemente ressaltado, houve fundamentação 

adequada, indicando a presença de requisitos legais que a admitiam.

118. Recomendo que os réus permaneçam na prisão em que se 

encontram até que lhe sejam destinados vagas em estabelecimento 

próprio adequado para o cumprimento da pena imposta, expedindo-se, por 

cautela, mandado de prisão.

119. Feitas tais considerações, MANTENHO o DECRETO DE PRISÃO 

PROVISÓRIA dos réus e, por conseguinte, NEGO-LHES o direito de apelar 

em liberdade.

III.III – DAS DELIBERAÇÕES FINAIS:

120. Fixo o valor dos dias multa de acordo com o estabelecido nas letras 

do artigo 49, do CP, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente.

121. CONDENO os Réus ao pagamento das custas e despesas 

processuais que deverão ser pagas em 10 (dez) dias a contar do trânsito 

em julgado para a defesa, fica suspensa a cobrança em face do réus que 

foram patrocinados pela Defensoria Pública.

122. DECRETO a perda dos bens e valores em favor da União. Devendo 

ser observado a fundamentação acima e o contido na legislação 

pertinente, caso haja valores e estes devem ser depositados na conta 

única do TJMT.

123. Os Réus cumprirão a pena, em estabelecimento adequado, nesta ou 

em outra Unidade da Federação, consoante dispõe a Lei 7.210/84 e 

mediante as condições a serem impostas no Juízo da Execução.

124. Oficie-se a Secretaria de Segurança Pública para que informe a 

respeito de vaga para o correto cumprimento da pena em estabelecimento 

próprio.

125. Suspendo os Direitos Políticos dos Réus e faço com fundamento nas 

letras do artigo 15, inciso III, da CF/88, oficie-se o TRE. Oficie-se ao TRE 

dando conhecimento; Oficie-se ao INI e IEI (Instituto Estadual de 

Identificação).

126. Transitada em julgado, expeça-se a competente carta de guia, 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados e cumpra-se o CNGC – 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

127. Oportunamente, baixem-se à contadoria para a apuração das custas 

e multa atualizadas, intimando-se os réus para pagamento em 10 (dez) 

dias.

128. Diante da redação dada pela Lei 12.736/2012, a qual acrescentou o § 

2.º, ao artigo 387, do Código de Processo Penal, proceda-se com a 

detração da pena ao réu, se houver.

129. Proceda-se às anotações necessárias. Proceda a secretaria a 

realização do executivo provisório de pena.

130. Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Alta Floresta/MT, 25 de outubro de 2018.
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Ana Paula Barella - Advogados dos réus Edmilson Grisant Mello, tendo em 

vista a juntada de documentos pelo Ministério Público de fls. 649/669, nos 

termos do art. 479 do CPP.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003638-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003638-93.2018.8.11.0007. AUTOR(A): 

LUIZ ANTONIO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Indefiro o 

pedido de tutela antecipada, posto que embora tenham os benefícios 

previdenciários natureza alimentar, verifico não haver subsunção do 

presente caso aos requisitos descritos no artigo 305 do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, por oportuno, que eventual pedido de tutela 

antecipatória poderá ser acolhido, preenchidos os requisitos legais, em 

momento posterior do procedimento (após a contestação, no despacho 

saneador ou até após a sentença). Cite-se o requerido para, no prazo 

legal, responder a presente ação. Deixo de designar audiência de 

conciliação, tendo em vista que pela natureza da demanda a autarquia 

está impedida de transigir com dinheiro público. Consigne-se que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora. Caso sejam arguidas preliminares ou 

juntados documentos pela parte ré, intime-se a parte autora para 

manifestar, em 10 (dez) dias. Por fim, recomendo que, com exceção da 

intimação para audiências, todos os demais atos envolvendo a 

cientificação do requerido deverão ser realizados por meio da remessa 

dos autos, salvo decisão em sentido contrário, nos termos do convênio 

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

de Mato Grosso, bem como da decisão proferida pelo Corregedor-Geral da 

Justiça nos autos do Pedido de Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular 

n.º 43/2012- CGJ/DJA). Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 17 de outubro de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130206 Nr: 5258-65.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lair Aparecido Butturi

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

de Mato Grosso - OAB:

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

OAB:3624/MT

 Vistos.

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

processamento foi deferido à fl. 130.

Houve a liberação dos valores constritos ao exequente (fls. 132, 135, 

136).

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

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

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Após o transito em julgado, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

patrono, para o recolhimento das custas e despesas processuais a serem 

apuradas pela Contadoria, sob pena de se anotar na margem do Cartório 

Distribuidor tal pendência.

 Em caso de pagamento das custas do processo, arquivem-se os autos, 

com a devida baixa no Cartório Distribuidor ou restando inexitoso, 

certifique-se, registre-se o nome da parte devedora como inadimplente no 

Distribuidor e arquive-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116334 Nr: 4569-55.2014.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Manoel Marques Rodrigues, Marcirene Correia de 

Melo Rodrigues, SIDERLEY CASADO

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

Miranda, Renilda Miranda

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

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

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

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

Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

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

identificado com o número do processo, referente a condução do oficial 

de justiça para intimação dos requeridos, acessando o site do TJ-MT 

www.tjmt.jus.br ícone "emissão de guias online" opção: diligência - 

emissão de guia de diligência, juntando aos autos o comprovante, de 

acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para posterior expedição e 

cumprimento do mandado de intimação.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66337 Nr: 5586-05.2009.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIeCL, AFL, EMT

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

Grosso - OAB:

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

OAB:25364/O, Isabella Tarsitano Armoa Belucio Gaetano - 

OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Regina da 

Silva Souza - OAB:22.876 MT, Sidnei Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 

17252

 DECIDO.O argumento de que a penhora on line viola o direito à intimidade 

da executada, pois sua conta salário foi “bloqueada”, não merece 

prosperar, visto que, a conta em que foi encontrado o valor bloqueado 

trata-se de CONTA CORRENTE e não conta salário, conforme se vê no 

extrato juntado pela própria executada à fl.175.Como já alertado, a 

penhora on line é hoje preferencial em relação a qualquer outro meio de 

penhora. Isto porque o dinheiro, como se vê do disposto no artigo 835, I, 

do NCPC, é o bem prioritário para a penhora e a via eletrônica é o caminho 

eleito pelo artigo 854, do NCPC, para a realização da penhora desse tipo 

de bem.Tecidas as considerações acima, é certo que a conta em que 

houve o bloqueio on line de valor de R$240,84 (duzentos e quarenta reais 

e oitenta e quatro centavos) às fls.161/164 é conta corrente, sendo 

utilizada pela executada normalmente, para transferências, saques, 

débitos e créditos, não sendo, nem de longe, conta salário, portanto, 

absolutamente penhorável, não se enquadrado nos requisitos elencados 

no artigo 833 do CPC. Portanto, considerando que a executada foi 

devidamente citada e não quitou a dívida existente, e que a penhora foi 

realizada em conta corrente, com movimentação diária da executada, não 
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ocorrendo a penhora sobre exclusivamente a remuneração da executada 

inerente ao cargo funcionária pública mostra-se como única opção de 

compeli-la ao adimplemento de sua dívida. Diante disso, mantenho a 

penhora on line realizada na conta corrente da executada, eis que não há 

provas de que o valor bloqueado trata-se de verba salarial, muito menos 

que a conta em que foram encontrados os ativos financeiros trata-se de 

conta salário, determino que a ordem de bloqueio e transferência via 

sistema BACENJUD seja feita em gabinete, consoante extrato da operação 

anexo.Às providências, intimem-se as partes, iniciando pela exequente, 

para manifestar em relação a continuidade do feito, em 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114129 Nr: 2588-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bárbara Chrystian Gil Castro Cunha Okada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, Karla C. Watanabe Archer - OAB:16468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - OAB:19.537/O

 Em continuidade, a título de esclarecimento, a executada informou em sua 

petição que “houveram penhoras dos bens nas contas bancárias em 

nome de seu marido, o que lhe trouxe grandes constrangimentos”, todavia, 

é notório às fls.160/162 que a penhora foi realizada exclusivamente em 

face do CPF da executada, em momento algum este juízo realizou 

penhoras em nome do esposo da executada, pois este não faz parte do 

presente processo.Por fim, quanto aos bens oferecidos à penhora às 

fls.182/183, bem como manifestação da executada em realização de 

audiência de conciliação, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

manifestar, em 15 (quinze) dias, se concorda com os bens oferecidos à 

penhora e com a realização de audiência de conciliação, bem como 

apresentar planilha atualizada da dívida, descontando o valor já quitado.Às 

providências, intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Proceda-se 

a habilitação necessária, conforme requerido à fl.183.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2445 Nr: 4-54.1991.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil de São Paulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zolli e Agustinho Ltda, Leo Kronbauer Battirola, 

Vicente Agustinho Carlos, Julia Catharina Germano Zolli, Maria Antonia 

Longhini Carlos, Luiz Alceu Zolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

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

OAB:MT0018164

 Outrossim, cabe esclarecer que o feito se arrasta há mais de 27 (vinte e 

sete) anos, e agora que o exequente encontrou um bem passível de quitar 

a dívida, o executado vem tornando o processo mais moroso, com pedidos 

sem fundamentação e sem documentos comprobatórios.Assim, 

considerando a Portaria nº22/2016/DF, que criou a central de praça e 

leilão perante a Comarca de Alta Floresta, DETERMINO que a Sra. Gestora 

proceda o cadastramento do bem descrito nos autos no arquivo “Cadastro 

de Bens” do Sistema Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que 

deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando maior 

publicidade possível e gerenciar a realização das praças e leilões 

unificados.O bem encontra-se devidamente avaliado, conforme termo de 

avaliação de fl.341, podendo ser parcelado. Intime-se.Cumpra-se de 

acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133806 Nr: 7196-95.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilei Clessi Dal Puppo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Barella - OAB:19.537/O, 

Mariana Mocci Dadalto - OAB:19947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apresentado o pedido de cumprimento de sentença, sendo a parte 

executada devidamente intimação para apresentar impugnação, esta 

quedou-se inerte, conforme se vê da certidão de fl.457.

Portanto, expeça-se, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor da exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal.

Às providências, intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134743 Nr: 185-78.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janilde Aparecida da Cruz

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

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

OAB:MT 13120-A

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

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos de fl. 160/161 para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, no que tange ao valor de R$ 86.460,14 (oitenta e seis mil e 

quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos).

Após, EXPEÇA-SE requisição de pagamento e consequente alvará de 

levantamento dos valores através de RPV, transferindo as quantias para 

as contas da autora e de seu causídico (honorários contratuais e 

sucumbenciais).

Ademais, intime-se os patrono da parte autora para, no prazo de 05 

(CINCO) dias úteis, INFORME seus dados bancários, para o depósito 

judicial (banco, agência, número da conta e CPF), dos honorários 

sucumbenciais. Ainda, OPORTUNIZO, ao patrono da parte autora que, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, indique o valor de seus HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS, instruído com o respectivo contrato de honorários, 

visando à liberação desta verba diretamente em seu favor, nos limites 

supracitados. Bem como intime-se PESSOALMENTE a parte Autora para 

que apresente seus dados bancários, para o respectivo depósito do valor 

de seu benefício.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 12667 Nr: 1263-35.2001.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Viviane Martins - menor rep. por seu pai., Paulo Martins

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

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:, Rafaella Noujaim de Sá - OAB:11.612-B

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 222, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos valores depositados 

às fls. 221, em favor do Advogado, conforme dados bancários de fl. 222.

Após, permaneçam os autos em Secretária até o pagamento do Precatório 

expedido em favor da parte exequente.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130117 Nr: 5201-47.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clair de Sousa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 Primeiramente, DEFIRO o pedido de fl. 136, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos 

valores depositados às fls. 135-v, em favor do Advogado e da parte 

Autora, conforme dados bancários de fls.136.

Assim, com a expedição do alvará, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

resolução do mérito, nos moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Após o transito em julgado, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

patrono, para o recolhimento das custas e despesas processuais a serem 

apuradas pela Contadoria, sob pena de se anotar na margem do Cartório 

Distribuidor tal pendência.

 Em caso de pagamento das custas do processo, arquivem-se os autos, 

com a devida baixa no Cartório Distribuidor ou restando inexitoso, 

certifique-se, registre-se o nome da parte devedora como inadimplente no 

Distribuidor e arquive-se os autos.

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132789 Nr: 6681-60.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

 Primeiramente, DEFIRO o pedido de fl. 138, EXPEÇA-SE ALVARÁ dos 

valores depositados às fls. 136-v/137, em favor do Advogado e da parte 

Autora, conforme dados bancários de fls.138.

Assim, com a expedição do alvará, JULGO EXTINTA a presente ação, com 

resolução do mérito, nos moldes dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil, para que surtam os efeitos legais.

Após o transito em julgado, intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

patrono, para o recolhimento das custas e despesas processuais a serem 

apuradas pela Contadoria, sob pena de se anotar na margem do Cartório 

Distribuidor tal pendência.

 Em caso de pagamento das custas do processo, arquivem-se os autos, 

com a devida baixa no Cartório Distribuidor ou restando inexitoso, 

certifique-se, registre-se o nome da parte devedora como inadimplente no 

Distribuidor e arquive-se os autos.

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143500 Nr: 4886-82.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Líncon de Oliveira Antunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, Fagner da Silva Botof - OAB:12903, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, devidamente 

qualificado nos autos, interpôs embargos de declaração em face da 

decisão proferida às fls. 137/141, alegando que houve erro material, vez 

que a embargante foi condenada a indenizar a embargada no valor de 

R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), quando na verdade a 

indenização perfaz somente a importância de R$650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais).

Intimada, a parte Embargada manifestou às fls.147/149, pela rejeição dos 

embargos de declaração opostos.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

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

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

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

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

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

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

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Dessarte, o suposto erro material alegado nos embargos de declaração, 

não ocorreu, visto que restou comprovada a invalidez permanente e o 

nexo causal pelo prontuário de atendimento ambulatorial de fls.19/40, bem 

como pela perícia realizada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

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

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls.137/141.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2233 Nr: 38-48.1999.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizeti Sifuentes Lopes, Alexandrina de 

Almeida Sifuentes Lopes, José Ermelino de Almeida, Celso Sebastião de 

Almeida, Rosangela Ramos Brogio de Almeida, Cecília Baule de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:MT 6315, Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende o petitório de fls.157, instruindo com o demonstrativo discriminado 

e atualizado do débito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137067 Nr: 1428-57.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Cristina Bezerra de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia Coopeativa 

Central em Liquidação, Geraldo Rodrigues da Costa, Vicente Rodrigues 

dos Santos, Sandra Aparecida dos Santos, Izabel Rodrigues Peres da 

Costa, Cleonice de Lima, Marcos Antonio Polizelli

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

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

OAB:14.474-A/MT, Kauê Meli Arisi - OAB:21.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO ajuizada por SARA CRISTINA 

BEZERRA DE SOUZA em face da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO.

Em que objetiva, em síntese, a declaração de domínio, através da 
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usucapião, da Parte Requerente sobre a área de 360m² (trezentos e 

sessenta metros quadrados), identificado pelo lote urbano n. 19, quadra n. 

RS-9, loteamento Residencial Carlinda I, objeto da matrícula n. 1.403, livro 

2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT.

Com a inicial (fls. 04/11) vieram os documentos de fls. 13/38.

Recebida a inicial às fls. 40.

O Itaú Unibanco S. A. manifestou-se às fls. 41/42, informando o 

desinteresse na ação.

 A Parte Ré apresentou contestação às fls. 44/52, instruindo os autos com 

os documentos de fls. 54/69.

A Parte Autora apresentou impugnação à contestação à fls. 72/73.

Em decisão de fls. 74/75 o feito foi saneado, sendo fixados os seguintes 

pontos controvertidos: a) comprovação do exercício da posse pacífica e 

ininterrupta, com animus domini, do imóvel que a Parte Usucapiente 

pretende adquirir; b) decurso do prazo legal da posse, bem como deferida 

a produção de prova testemunhal.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas as 

testemunhas Antônio Carlos dos Santos de Souza e Antônio de Souza 

Neto (fls. 80/83). Bem como, foram inquiridas as testemunhas Geraldo 

Rodrigues da Costa, Cleonice de Lima e Vicente Rodrigues dos Santos 

(fls. 89/91).

Apresentado rol de confinantes à fl. 92.

Os confiantes foram devidamente citados à fl.94 e não apresentaram 

contestação, conforme certidão de fl. 95.

Após, vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

 Antes do julgamento da lide, proceda-se a INTIMAÇÃO da Fazenda 

Pública da União, Estado e Município de Carlinda para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem interesse na causa.

 Ciência ao douto representante do Ministério Público.

Se nada for requerido, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140426 Nr: 3181-49.2016.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessíca Aparecida da Silva Bervian - Espólio, 

Arno Jose Bervian

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

OAB:17972-O/MT, Nilce Delha Oliveira da Silva - OAB:MT/18138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados por JESSICA 

APARECIDA DA SILVA BERVIAN, falecida em 21 de abril de 2016, ajuizada 

por MARIA APARECIDA DA SILVA.

Com a inicial (fls. 04/06) vieram os documentos de fls. 07/13.

Recebida a inicial à fl. 17, bem como nomeada inventariante a requerente.

Termo de Compromisso à fl. 18.

A inventariante apresentou as primeiras declarações às fls. 20/21, na 

oportunidade juntou-se os documentos de fls. 22/30.

O requerido Arno José Bervian (genitor) devidamente citado, via edital 

conforme fl. 31/33, não apresentou contestação (fl. 34).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se às fls. 36/38, pugnando pela 

intimação da inventariante para que efetue o recolhimento do imposto 

necessário (ITCD).

A União (Fazenda Nacional) manifestou-se à fl. 40/41, bem como Município 

de Alta Floresta/MT à fl. 43/44, informando seu desinteresse na lide.

O Cartório Notarial manifestou-se à fl. 48, informando que não possuem 

bens imóveis registrados em nome da inventariada.

O DETRAN/MT manifestou-se às fls. 52/54.

À fl. 57/58, certificou-se que não foi possível realizar a avaliação dos 

bens móveis em nome da inventariada, uma vez que não foram 

encontrados.

O INDEA manifestou-se à fl. 60, informando que não há registros em nome 

da inventariada.

Parecer do Ministério Público Estadual à fl. 61, pugnando pela 

apresentação aos autos da Certidão negativa de dependentes do INSS, 

bem como a Certidão de inexistência de testamento, expedida pela 

CENSEC.

Conforme determinado à fl. 62, a inventariante manifestou-se à fl. 63, 

instruindo os autos com os documentos de fls. 64/66.

Vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

DEFIRO o pedido de fl. 63, EXPEÇA-SE ofício a Caixa Econômica Federal 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o saldo de FGTS e PIS das 

contas vinculadas em nome da “de cujus” JÉSSICA APARECIDA DA SILVA 

BERVIAN.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114229 Nr: 2677-14.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio José Andrade da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:13.142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial e, 

por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, vez que beneficiária da Justiça Gratuita.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 91172 Nr: 5370-10.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Arcanjo Ribeiro

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos Resende - 

OAB:MT/6.358

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Alta 

Floresta/MT, em desfavor de João Arcanjo Ribeiro, devidamente 

qualificado nos autos.

A parte credora requer a expedição de alvará judicial para levantamento 

das quantias depositadas (fls.88), bem como a extinção da presente 

execução.

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo924, inciso II do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme documentação à fl. 88, requisite-se a 

transferência dos valores depositados nos autos para conta judicial e 

proceda-se o necessário para a liberação dos valores em favor da 

procuradora, conforme requerido às fls. 85.

Expeçam-se alvarás de liberação.

 Isento em custas processuais.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113403 Nr: 1937-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Buritis Ltda - ME (Mercado Buritis 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celice Ivanaga Velasques - 
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OAB:16595, Cristiana Vasconcelos Borges Martins - OAB:MT- 

13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, Natalia 

Honostorio de Rezende - OAB:13714, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do extrato negativo na 

busca feita pelo sistema INFOJUD (fl. 113), bem como para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116090 Nr: 4344-35.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Rodrigues dos Santos, Ricardo Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uemerson Batista, Aglaci Aparecida Batista

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para ciência acerca do desarquivamento dos autos, bem como 

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

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 128786 Nr: 4495-64.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Soares Severino

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Cardoso da Silveira 

- OAB:10856-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 94.

Considerando a Portaria nº22/2016/DF, que criou a central de praça e 

leilão perante a Comarca de Alta Floresta, DETERMINO que a Sra. Gestora 

proceda o cadastramento do bem descrito nos autos no arquivo “Cadastro 

de Bens” do Sistema Apolo, enviando à Juíza Diretora do Fórum, que 

deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando maior 

publicidade possível e gerenciar a realização das praças e leilões 

unificados.

O bem encontra-se devidamente avaliado, conforme termo de avaliação de 

fl.93, não podendo ser parcelado.

 Intime-se.

Cumpra-se de acordo com a portaria nº22/2016/DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104862 Nr: 42-94.2013.811.0007

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO PEDRO DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boucault - OAB:MT 

4802-B, Rita de Cássia Xavier - OAB:14.868/MT

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

Após as providências necessárias, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no item 2.3.20 da CNGC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59893 Nr: 4576-57.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Pereira, Vanderley Carlos Pianovski, Tamis 

Adriana Biliato Pianovski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Pedro Muller, Agnaldo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Marcatto Cirino 

- OAB:7835/MT, Marcelo Reis Cardoso - OAB:10088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mara Mone Ferreira Soares 

Furim - OAB:MT/17224

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fls. 261/262).

Determino a intimação do Executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 

252, por meio de carta com aviso de recebimento no endereço constante à 

fl. 262.

Em não ocorrendo o pagamento, voltem-me os autos conclusos para 

penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 17149 Nr: 2133-46.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Boffo & Cia Ltda

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos, INDEFIRO o pedido de desbloqueio e DETERMINO a intimação da 

parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne pelo que 

entender ser de direito, indicando conta bancária para o levantamento do 

valor bloqueado.Por fim, considerando-se que o executado tentou ludibriar 

este Magistrado, o mesmo deverá ser condenado pela prática de 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, por omitir o real valor existente em conta bancária 

quando da realização do bloqueio de valores via Sistema BANCEJUD, 

conforme o disposto no artigo 80, inciso II e artigo 81, ambos do Código de 

Processo Civil.Logo, CONDENO o executado em litigância de má-fé, ao 

pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 28739 Nr: 720-27.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda., 

Emília Maria Tarsitano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Azevedo e Silva - 

OAB:6.879/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 323).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106095 Nr: 1361-97.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordana Boldori

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

Moares Olivastro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT

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

 Vistos.

Primeiramente, providencia a requerente a citação dos herdeiros 

mencionados à fl.364, sob pena de arquivamento dos autos, bem como a 

intimação de cada um deles da penhora abaixo deferida.

Outrossim, DEFIRO parcialmente os pedidos de fl. 403 e determino a 

expedição de certidão do termo de penhora nos próprios autos de 50% 

(cinquenta por cento) dos imóveis indicados, constituindo-se os herdeiros 

depositários fieis dos bens (Lote Urbano nº15 – matrícula nº942 do CRI 

local e Lote Urbano nº16 – matrícula nº943 do CRI local, quadra 4, setor F), 

nos moldes do artigo 845 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação dos imóveis 

objetos de penhora e a intimação dos herdeiros e dos executados e 

cônjuges, se casados forem, art. 835, § 3º, do Novo Código de Processo 

Civil.

Consigno que, após a formalização da penhora nos autos, competirá a 

exequente providenciar a averbação da penhora à margem da matrícula 

dos bens no ofício imobiliário, mediante apresentação de certidão de inteiro 

teor, nos moldes do artigo 844 do CPC, às suas expensas.

 Para tanto, remeta-se o competente mandado de penhora dos bens 

imóveis à exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24859 Nr: 2420-72.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Terra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda.

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documentos de fls. 133/134, bem como para requerer 

o que entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 15368 Nr: 461-03.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Dorigo Bandiera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ipemat -Instituto de Previdência do Estado de 

Mato Grosso

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

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

Mato Grosso - OAB:

 Intimação da advogada Lucilei Volpe, nos termos do art. 431 da CNGC/MT, 

para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo prazo 

encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 234 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 4079-62.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcino Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se com URGÊNCIA a parte autora para, em 05 (cinco) dias, juntar 

aos autos o instrumento procuratório, com poderes para dar quitação, 

visto que até o presente momento não foi juntado aos autos.

Cumprido o ato acima determinado, volte-me imediatamente conclusos, 

visto que o leilão judicial está marcado para o dia 07/11/2018.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 104342 Nr: 6140-32.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Azevedo Oliveira Analises Clinicas-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

 Vistos.

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

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

promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

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

pagamento da dívida, cuja memória de cálculo se encontra às fls. 127, sob 

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

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

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

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

penhora.

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

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

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

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

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

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

18/12/2009).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24859 Nr: 2420-72.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Terra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda.

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) (CNPJ:02.294.394/0001-63), nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 116/117 (R$3.816,36).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 
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indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270454 Nr: 1315-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Valdete Marques de Oliveira, Valdomiro Marques de 

Oliveira, Maria Auxiliadora de Oliveira Bonfim, Maria Valdenora de Oliveira 

Marques dos Santos, Luciana Marques de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 29.Com essas considerações, julgo procedente o pedido inicial, com 

fulcro nos artigos 138, 149, 150, e 1.262, da CNGCE, para autorizar que 

seja restaurada a segunda ficha da matrícula nº 34.185 – Livro 02, do CRI 

de Barra do Garças, com área de 160,34,92ha, da forma que ficou 

demonstrado nestes autos.30.Por conseguinte, julgo extinto o feito, com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.31.Transitada em 

julgado, expeça-se mandado para Restauração do Registro Público, ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente. 32.Após arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias33.Publique-se. Intimem-se.

Decisão

PROCESSO Nº 7831-80.2018.811.0004 - CÓD. 281140

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTE: ASSISTENTES SOCIAS E PSICÓLOGOS DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS

1. Cuida-se de processo seletivo para credenciamento de profissionais 

especializados para a prestação de serviços nas áreas de Serviço Social 

e Psicologia nesta Comarca, bem como, formação de cadastro de reserva 

conforme a oferta de vagas necessárias para estruturar o atual quadro de 

profissionais destas áreas. 2. Às fls. 1.439/1.441, foi expedido o Edital nº 

2/2018/DF, para tornar público o resultado final do II Processo Seletivo 

para Credenciamento de Profissionais das áreas de Serviço Social e 

Psicologia desta Comarca, abrindo-se, o prazo para interposição de 

recurso, na forma dos itens 2 e, 3, do referido Edital. 3. Decorrido o prazo, 

nota-se que foram interpostos recursos pelas candidatas, Psicóloga 

HELOISE GONÇALVES REZENDE (fls. 1.445/1.452), Assistente Social 

TERÇA UMBELINA DA COSTA BISPO MOREIRA (fl. 1.454), Assistente 

Social JOSIANE EMILIA DA SILVA (fl. 1.456) e, Psicóloga ANDRESA 

GONZALEZ (fls. 1.458/1.460). 4. De acordo com as certidões de fls. 

1.444, 1.453, 1.455 e, 1.457, todos os recursos foram interpostos dentro 

do prazo legal, os quais passo a analisar e decidir individualmente 

conforme segue. HELOISE GONÇALVES REZENDE – Assistente Social. 5. 

A candidata HELOISE GONÇALVES REZENDE, interpôs recurso para 

requerer a nulidade ou reforma da decisão que a considerou 

desclassificada do certame pela falta de apresentação do documento do 

item 7.2. V, do Edital nº 1/2018/DF. 6. Em suas alegações, a candidata 

informa que apresentou toda a documentação exigida no subitem 7.2, do 

Edital nº 1/2018/DF, porém, foi desclassificada conforme o resultado final 

publicado no Edital nº 2/2018/DF. 7. De acordo com a planilha de 

pontuação dos candidatos acostada aos autos às fls. 1.435/1.437, bem 

como do Edital 2/2018/DF, verifica-se que a candidata foi desclassificada 

ante a falta de apresentação do documento constante do item 7.2. V, do 

Edital nº 1/2018/DF (fls. 04/07), qual seja, "certidão negativa expedida pelo 

Conselho Regional correspondente à profissão do candidato". 8. 

Assevera que ao procurar a Diretoria do Foro, foi informada que a 

certidão por ela apresentada estaria desatualizada, motivo pelo qual foi 

desconsiderada pela banca examinadora. 9. Alega ainda, que o caso 

concreto demonstra claramente a nulidade do ato administrativo por 

ausência de previsão legal à exigência, pois, no Edital não trouxe a 

exigência de que a certidão deveria ser atualizada, e que a 

obscuridade/omissão do texto não deve servir de justificativa para a sua 

desclassificação. 10. Por fim, a candidata apresenta a certidão atualizada 

(fl. 1.448), requerendo a reforma da decisão para que sejam analisados 

os títulos e documentos apresentados, inclusive a certidão, e julgar a 

possibilidade de sua continuidade nas fases seguintes do certame. 11. 

Pois bem, conforme se denota, o motivo da desclassificação da recorrente 

se deu, não por falta de apresentação do documento constante do item 

7.2. V, do Edital nº 1/2018/DF, mas, por ter apresentado documento 

vencido. 12. Isto porque, à fl. 280, foi juntada uma certidão negativa de 

processos e de adimplência com as obrigações compulsórias em nome da 

recorrente, cuja validade venceu em 12/11/2012, vez que, foi expedida 

pelo Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 20ª Região/MT, em 

12/09/2012, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, portanto, quase 

06 (seis) anos antes da abertura do o Processo Seletivo, motivo pelo qual 

a comissão examinadora decidiu pela eliminação da candidata conforme 

consta do Edital nº 2/2018/DF. 13. Cabe aqui ressaltar que o item 7.1 do 

Edital 1/2018/DF, traz a alerta ao interessado acerca da veracidade das 

informações prestadas, estando sujeito as penas da Lei. 14. Assim sendo, 

a alegação da candidata de que o Edital nº 1/2018/DF não exigiu que a 

certidão fosse atualizada não merece prosperar, visto que, é óbvio para 

qualquer candidato que deseja participar de todo e qualquer certame, que 

todas as certidões solicitadas devam ser atuais. Sendo a recorrente 

também sabedora dessa condição, tanto é que apresentou as demais 

certidões exigidas pelo Edital 1/2018/DF, com datas atuais, conforme fls. 

276/278. 15. Ressalto ainda que o item 7.3. do Edital 01/2018/DF, assim 

dispõe: 7.3. Será habilitado apenas o profissional que apresentar toda a 

documentação exigida, comprovando-se habilitação profissional, 

qualificação técnica e regularidade fiscal. 16. Também está transcrito no 

item 1.1.3.2, do referido Edital, que "É ônus do candidato a produção de 

prova documental idônea de cada título, não se admitindo a concessão de 

dilação de prazo para este fim." 17. Portanto, a candidata não foi habitada 

no certame por não cumprir com os termos do Edital, sendo eliminada do 

certame. 18. Diante do exposto, recebo o recurso interposto pela 

candidata HELOISE GONÇALVES REZENDE, e nego-lhe provimento nos 

termos da fundamentação acima, mantendo-se incólume a decisão da 

comissão examinadora. TERÇA UMBELINA DA COSTA BISPO MOREIRA – 

Assistente Social 19. A candidata TERÇA UMBELINA DA COSTA BISPO 

MOREIRA à fl. 1.454, interpôs recurso para requerer a revisão da 

pontuação da análise de currículo, com base nas seguintes justificativas: 

tempo de experiência na área de serviço social, titulações e demais 

cursos em matéria de serviço social e áreas afins. 20. A recorrente 

informa que, quanto ao tempo de serviço público e de experiência 

profissional na área de serviço social, labora desde 2004, tanto na esfera 

pública, quanto na privada, assim como na docência e como 

coordenadora, e questiona a não atribuição de pontos referentes a estes 

quesitos. 21. Conforme consta da planilha de pontuação dos candidatos 

acostada aos autos às fls. 1.435/1.437, bem como do Edital 2/2018/DF, 

verifica-se, que a candidata TERÇA UMBELINA DA COSTA BISPO 

MOREIRA obteve o total de 07 (sete) pontos, dos quais, 06 (seis) pontos 

foram atribuídos após a soma dos certificados de participações em 

cursos, palestras, seminários e congressos e, 01 (um) ponto referente ao 

título de especialização de área não específica do credenciamento 

pretendido. 22. Denota-se, que a recorrente questiona a não atribuição de 

pontos referentes ao tempo de serviço público e privado prestado, bem 

como ao tempo de experiência profissional, que, segundo ela, vem 

atuando desde o ano de 2004. 23. Da análise dos autos, observa-se que a 

comissão examinadora do processo seletivo realizou a verificação de 

todos os certificados de participações em cursos, palestras, seminários e 
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congressos, sendo atribuído à candidata 06 (seis) pontos quanto a este 

critério. Contudo, denota-se que a comissão examinadora deixou de 

atribuir pontos à candidata com relação aos certificados de Formação 

Continuada de Professores, juntados às fls. 1.274/1275. 24. De acordo 

com os critérios de avaliação constante do Edital nº 1/2018/DF, entendo 

que estes certificados merecem ser considerados para fins de pontuação, 

devendo ser atribuído 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto para cada um 

dos certificados, somando-se ao total obtido pela recorrente. 25. Posto 

isto, defiro a recontagem dos pontos da recorrentes, fazendo incluir 0,5 

(meio) ponto ao total a ela atribuído, passando a totalizar 7,50 (sete e 

meio) pontos. 26. Sobre o questionamento aventado pela recorrente 

acerca do tempo de serviço público prestado, e tempo de experiência 

profissional na área de serviço social, observa-se que a recorrente 

descreveu em seu currículo juntado às fls. 1.257/1.261, as suas diversas 

experiências profissionais, bem como seus vínculos empregatícios 

mantidos após a sua graduação. 27. Contudo, a comissão examinadora 

deixou de computa-los, pois, da verificação de todos os documentos 

apresentados não foi constatada a presença de qualquer documento que 

comprove o alegado. 28. Ademais, as informações constantes do 

currículo da candidata estão sujeitas a comprovação por meio de 

documentos idôneos, como, declarações, contratos, portarias, e outros 

mais, conforme consta no item 1.1.3.2 do Edital 1/2018/DF. 29. Diante do 

exposto, recebo o recurso interposto pela candidata TERÇA UMBELINA 

DA COSTA BISPO MOREIRA, dando-lhe provimento parcial, nos termos da 

fundamentação acima exposta, devendo ser retificada a pontuação da 

recorrente, totalizando 7,50 (sete e meio) pontos. JOSIANE EMILIA DA 

SILVA – Assistente Social 30. À fls. 1.456, a candidata JOSIANE EMILIA 

DA SILVA interpôs recurso para requerer a revisão da pontuação da 

análise de currículo, com base nas seguintes justificativas: tempo de 

experiência profissional na área de serviço social, e dos eventos e 

palestras organizados e ministrados na área de serviço social e áreas 

afins. 31. A recorrente informa que, quanto ao tempo de experiência 

profissional na área de serviço social, trabalhou de 2002 a 2010 em 

instituição privada denominada AJEAS; nos de 2011 a 2013 foi 

coordenadora e professora no curso de Serviço Social da Faculdades 

Univar; de 2014 a 2018, coordenadora da unidade de acolhimento Abrigo 

Municipal Crisálida, e Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher de Barra do Garças; de 2013 a junho de 2018, membro e secretária 

executiva da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a 

Mulher Barra/Pontal. 32. Ainda alega a não atribuição de pontos em 

relação à titulação de Mestre em Serviço Social pela PUC Goiânia. 33. 

Conforme consta da planilha de pontuação dos candidatos acostada aos 

autos às fls. 1.435/1.437, bem como do Edital 2/2018/DF, verifica-se, que a 

recorrente obteve o total de 6,65 (seis virgula sessenta e cinco) pontos, 

dos quais, 2,25 (dois vírgula vinte e cinco) pontos foram atribuídos após a 

soma dos certificados de participações em cursos, palestras, seminários 

e congressos e, 02 (dois) pontos referente ao Título de Mestrado 

expedido pela PUG/GO, título este que a recorrente alega não ter recebido 

pontuação. 34. Pois bem, da análise dos autos, observa-se que a 

comissão examinadora do processo seletivo realizou a verificação de 

todos os certificados de participações em cursos, palestras, seminários e 

congressos, sendo lhe atribuído a pontuação correspondente. Contudo, 

verifica-se que a comissão examinadora deixou de atribuir pontos à 

candidata com relação aos certificados de Formação Continuada dos 

Coordenadores de Cursos, e Formação Continuada de Professores, 

juntados às fls. 1.369/1370. 35. De acordo com os critérios de avaliação 

constante do Edital nº 1/2018/DF, entendo que estes certificados merecem 

ser considerados para fins de pontuação, devendo ser atribuído 0,25 

(zero vírgula vinte e cinco) ponto para cada um dos certificados, 

somando-se ao total obtido pela recorrente. 36. Posto isto, defiro a 

recontagem dos pontos da recorrentes, fazendo incluir 0,5 (meio) ponto 

ao total atribuído, passando a totalizar 7,15 (sete vírgula quinze) pontos. 

37. Sobre o questionamento aventado pela recorrente acerca do tempo de 

experiência profissional na área de serviço social, observa-se que a 

recorrente descreveu em seu currículo juntado às fls. 1.327/1.338, as 

suas experiências profissionais, bem como seus vínculos empregatícios 

mantidos após a sua graduação. 38. Entretanto, cabe ressaltar que não 

podem ser considerados e contados em dobro os vínculos mantidos 

concomitantemente, devendo ser atribuída pontuação para o período de 

um deles apenas, e neste caso, verifica-se, que em relação ao vínculo 

com as faculdades Univar, foi considerado todo o período, qual seja, 

01/02/2011 à 30/01/2015, sendo atribuídos 2,4 (dois vírgula quatro) pontos 

à candidata. 39. Quanto ao vínculo mantido com a instituição AJEAS, bem 

como o de coordenadora da unidade de acolhimento Abrigo Municipal 

Crisálida, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de 

Barra do Garças, e membro e secretária executiva da Rede de 

Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher Barra/Pontal, 

realmente não foram computados, pois, da verificação de todos os 

documentos apresentados, não constatou-se a presença de qualquer 

documento que comprove o alegado. 40. Ademais, as informações 

constantes do currículo da candidata não são suficientes para a atribuição 

de pontos, havendo a necessidade de comprovação por meio de 

documentos idôneos, como, declarações, contratos, portarias, e outros 

mais. Conforme prescreve o item 1.1.3.2 do Edital 1/2018/DF. 41. Ante o 

exposto, recebo recurso interposto pela candidata JOSIANE EMILIA DA 

SILVA, e dou-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação acima 

exposta, devendo ser retificada a pontuação da recorrente, totalizando 

7,15 (sete vírgula quinze) pontos. ANDRESA GONZALEZ – Psicóloga 42. 

A candidata interpôs recurso sob a alegação de que a pontuação a ela 

atribuída está diversamente do esperado, e em vista disso, requer que 

seja retificada a sua pontuação conforme planilha apresentada. 43. 

Conforme consta da planilha de pontuação dos candidatos acostada aos 

autos à fl. 1.438, bem como do Edital 2/2018/DF, nota-se que a candidata 

ANDRESA GONZALEZ obteve o total de 07 (sete) pontos, dos quais, 03 

(três) pontos foram atribuídos após a soma dos certificados de 

participações em cursos, palestras, seminários e congressos, 02 (dois) 

pontos referentes aos título de especializações na área específica de 

credenciamento, 0,5 (meio) ponto referente ao título de especialização que 

não faz parte da área específica do credenciamento e, 1,5 (um e meio) 

ponto referente ao tempo de experiência profissional. 44. A recorrente 

alega que sua pontuação total deveria ser 8,75 (oito vírgula setenta e 

cinco) pontos, pois, em seus cálculos computou 02 (dois) pontos pelo 

tempo de serviço público prestado, e 03 (três) pontos pelo tempo de 

experiência profissional, pois, informa que é servidora pública na área de 

psicologia na Secretaria de Saúde de Barra do Garças desde o ano de 

2004. 45. Da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se, 

que a candidata não apresentou nenhum documento que comprove seu 

vínculo trabalhista junto ao Município de Barra do Garças, constando 

apenas em seu currículo informação acerca deste vínculo, o que não é 

suficiente para que seu pleito seja deferido. 46. Ademais, a recorrente 

obteve a pontuação quanto ao tempo de experiência profissional baseado 

na declaração de vínculo mantido com as Faculdades Univar, conforme 

documento apresentado e juntado à fl. 268. 47. Alega também a 

recorrente, que pelo seus cálculos obteve 2,5 (dois e meio) pontos 

conforme a apresentação de seus títulos de especializações na área 

específica, e não específica de credenciamento. Contudo, verifica-se, que 

esta pontuação foi lhe atribuída conforme acima mencionado, aplicando a 

banca examinadora os critérios constantes do item 1.1.3, letras E, e F. 

Portanto, não vejo qualquer inconsistência para que seja necessário a sua 

reavaliação. 48. Por fim, a recorrente faz alusão aos pontos que deveriam 

ser-lhe atribuídos após a análise dos certificados de participações em 

congressos, seminários e cursos de extensão, que segundo ela, 

somariam 1,75 (um vírgula setenta e cinco) pontos. Entretanto, verifica-se 

que foram analisados todos os certificados apresentados, tanto é que 

foram atribuídos 03 (três) pontos para este requisito, não sendo cabível a 

insatisfação da candidata. 49. Diante do exposto, recebo o recurso 

interposto pela candidata ANDRESA GONZALEZ, e nego-lhe provimento 

conforme acima fundamentado, mantendo-se inalterada a decisão da 

banca examinadora. 50. Intimem-se, e Publique-se novo Edital com as 

retificações determinadas. Barra do Garças/MT, 31 de Outubro de 2018. 

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO

PROCESSO Nº: 12065-47.2014.811.0004 (CÓD. 192554)

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

REQUERENTE: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

BARRA DO GARÇAS

1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelo Oficial Registrador 

de Imóveis desta Comarca de Barra do Garças, informando que as 

matrículas de n° 218, 10.944, 20.600, 27.866 e 30.557 se encontram em 

duplicidade na serventia. 2. Informa o oficial registrador que para cada 

imóvel existem duas fichas de matrículas que os protegem, contudo umas 

fichas possuem mais averbações do que as outras.

3. Com a inicial vieram os documentos de fls. 7/48. 4. Após serem 

solicitados, foram juntados diversos documentos (fls. 61/90), referentes 

ao arquivo de conhecimento das matrículas. 5. Às fls. 55, consta 
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manifestação do Ministério Público solicitando documentos.

6. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. 7. É o relatório. 8. Em 

razão dos indícios relatados Oficial Registrador às fls. 04/06, é necessária 

a análise de toda a cadeia dominial das matrículas, por conterem supostas 

irregularidades. 9. Primeira Matrícula n° 218 (fl. 8) A Primeira Matrícula n° 

218, com área de 1.259 ha e 5.176 m², refere-se a uma área de terras 

situada neste município, no lugar denominado "Murue" de propriedade 

primitiva de PAULO DE CASTRO, aberta em 26/01/1976. Nela consta até 

AV-4. Consta ser originária da transcrição n° 4.018(fls. 15/16) e nesta 

transcrição consta abertura da matrícula n.º 318. 10. Segunda Matrícula 

n.º 218(fls. 82v/84) A segunda matrícula n.º 218, consta se referir ao 

mesmo imóvel, com a mesma origem, porém se encerra no AV-8, com 

transferência de toda área para a Comarca de Água Boa-MT, vide n.º 

3.805.

11. Primeira matrícula n.º 10.944(fls. 10)

A primeira matrícula n.º 10.944, refere-se a um imóvel rural com área de 

5.331 has, localizado neste município, no lugar denominado "Tapirapés", 

de propriedade primitiva de VICENTE FROHNWIESSE, aberta em 27.6.1978. 

Esta matrícula consta apenas até o R-1. Consta ter origem registral na 

transcrição n.º 8.902(fls. 19) e nesta transcrição consta averbação de 

venda para a matrícula n.º 10.944. 12. Segunda Matrícula n° 10.944 (fls. 

18) A segunda Matrícula n° 10.944, refere-se a uma área de a mesma 

área de terras registrada na primeira matrícula com a mesma origem, 

porém consta em seu AV-2 que toda área foi transferida para São Félix do 

Araguaia. 13. Primeira matrícula n.º 20.600(fls. 11 e v) A primeira Matrícula 

n.º 20.600(fls. 11 e v), refere-se a um imóvel rural com área de 1.270,50 

ha. Localizado neste município, de propriedade primitiva de MANOEL 

MORENO E ZORAIDE MALINE, aberta em 10/2/1982. Nela consta até o R-2. 

Consta ter origem registral na transcrição n.º 2.397(fls. 24/25), e nesta 

transcrição consta abertura da matrícula n.º 20.600. 14. Segunda 

matrícula n.º 20.600

A segunda matrícula n.º 20.600(fls.21/23), refere-se ao mesmo imóvel 

registrado na primeira matrícula, com a mesma origem registral, porém 

possui até o AV-09. 15. Primeira matrícula n.º 27.866(fls. 07) A primeira 

matrícula n.º 27866(fls. 7), refere-se a um imóvel com área de 2.095 has, 

localizado neste município, no lugar denominado "Fazenda Brasília", de 

propriedade primitiva de CHAIM LEITE KNOPFHOIZ, aberta em 18/7/1986. 

Possui somente o R-01. Consta ter origem registral na transcrição n.º 

2.558(fls. 27/28), porém nela a averbação de sua abertura foi cancelada, 

não possuindo assim, origem registral regular. 16. Segunda matrícula n.º 

27.866(fls. 88/89), refere-se ao mesmo imóvel registrado na primeira 

matrícula. Consta possuir a mesma origem e também só possui R-1. 17. 

Primeira matrícula n.º 30.577 A primeira matrícula n.º 30.577(fls. 12), 

refere-se a um imóvel rural com área de 2.500 has, localizado neste 

município de propriedade primitiva de CHAIM LEIB KNOFHOZ, aberta em 

20/05/1987. Nela consta até o R-2. Consta ter origem registral na 

transcrição n.º 2.558. Na transcrição n.º 2.558(fls. 27/28, consta 

averbação de venda para a matrícula n.º 30.577. 18. Segunda matrícula 

n.º 30.577 A segunda matrícula n.º 30.577(fls. 26 e v), refere-se a mesma 

área registrada na primeira matrícula, com a mesma origem registral, porém 

também termina no R-2 com a mesma averbação da primeira matrícula, 

porém foi restaurada por determinação judicial nos Autos n.º 260/07, após 

ter sido dada como desaparecida. DISPOSITIVO

19. Posto isto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e artigo 292 da 

CNGC, declaro a incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para 

cancelamento, retificação, suprimento e restauração de Registros 

Públicos, conforme acima fundamentado. 20. Não obstante, no uso do 

poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Prioridade, 

Legalidade e Segurança Jurídica dos Registros Públicos, determino o 

bloqueio das matrículas de n° 218(fls. 8), 10.944(fls. 10), 20.600(fls. 11 e 

v), 7.866(fls. e 30.557(fls. 12) de fls., o que faço a título de juízo de 

segurança. 21. Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1° 

Ofício de Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio das 

matrículas n° 218(fls. 8), 10.944(fls. 10), 20.600(fls. 11 e v), 27.866(fls.07 

e também a de fls. 88/89) e 30.557(fls. 12), quanto as demais com a 

mesma numeração deverão prevalecer por se encontrarem mais 

completas. 22. Cumpra-se. Intimem-se.

23. Publique-se a decisão no DJE. 24. Decorrido o prazo recursal, 

arquive-se.

Barra do Garças, 31 de outubro de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288230 Nr: 11980-22.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaelly Thendara Parreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo o requerente informar o ponto que 

entende equivocado na perícia realizada administrativamente, bem como 

juntar aos autos outro laudo ou documento capaz de controvertê-la, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art.321, CPC/2015, sob 

pena de indeferimento.10.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204418 Nr: 6278-03.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME, Josemar Gomes de Souza

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225513 Nr: 6201-57.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Valdivino Rodrigues Silva, José 

Belmiro Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272811 Nr: 2850-08.2018.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Ribeiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:MT/19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288788 Nr: 12301-57.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Batista Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo o requerente informar o ponto que 

entende equivocado na perícia realizada administrativamente, bem como 

juntar aos autos outro laudo ou documento capaz de controvertê-la, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art.321, CPC/2015, sob 

pena de indeferimento.13.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246277 Nr: 3707-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlindo Costantino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguradora S/A, Armindo Waldow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, Daniela Cristina Patini - 

OAB:OAB/MT 11.660, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO. - 

OAB:19.048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 288789 Nr: 12302-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, devendo o requerente informar o ponto que 

entende equivocado na perícia realizada administrativamente, bem como 

juntar aos autos outro laudo ou documento capaz de controvertê-la, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art.321, CPC/2015, sob 

pena de indeferimento.11.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283104 Nr: 8956-83.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demilson Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caramori Equipamentos Para O Transporte 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:1092-MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:OAB/MT 8.651

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC e apresentar 

contestação acerca da reconvenção apresentada: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282681 Nr: 8696-06.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Márcio Capellano, Ana Rita Rippi 

Capellano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: "Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas 

precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do Estado de 

Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante. § 2º 

Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, 

intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170640 Nr: 3063-87.2013.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozimon Dias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Martins Felício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 
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parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274449 Nr: 3760-35.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 100GIGA TELECOM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diferencial Locadora de Veículos Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA OLIVO - OAB:151398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 Vistos.

 Tendo em vista a não localização da testemunha arrolada, LUIZ CARLOS 

DOS SANTOS, REDESIGNO para o DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 

14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), na forma do CPC/2015. 

COMUNIQUE-SE à Comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 8765-58.2006.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269256 Nr: 489-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josieldo Machado Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurio Rodrigues Pedreira, Cinthia Lopes 

Dantas Pedreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Nos termos do artigo 702, §5º do CPC, impulsiono os presentes autos para 

que se proceda a intimação da parte autora para se manifestar acerca 

dos embargos monitórios no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240677 Nr: 16791-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. TEIXEIRA TERRAPLENAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira

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

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVON PIRES GONÇALVES 

FILHO - OAB:38.840/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 78334 Nr: 1823-39.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco - Agência 

3292-1, J. Bueno e Mandaliti Sociedade de Advogados - JBM Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enéias Delatore da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:13604-A/MT, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:Oab/ SP 126.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – BacenJud negativo

Em cumprimento à determinação judicial retroexarada, e considerando que 

restou infrutífera a ordem de bloqueio (BacenJud), impulsiono o feito para 

que seja intimada a parte autora a se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender cabível para prosseguimento do feito, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166026 Nr: 8339-36.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDAL CHAGAS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvestre Costa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Borges Andrade - 

OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091, Joice Luiz Tameiros - OAB:53698/BA

 Nos termos da sentença retroexarada, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte requerida, via DJE, para informar nos autos os dados 

bancários do beneficiário do alvará a ser expedido, bem como seu CPF - 

Cadastro de Pessoa Física.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97293 Nr: 2279-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, Ana 

Paula de Araújo Rocha, Rosana Pereira de Araújo Rocha, Cristiano de 

Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Antônio Paulo Zambrim Mendonça - OAB:MT 6.576, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos 

Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alancardé Ferreira de 
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Almeida - OAB:12.464/DF, Iran Amaral - OAB:8547/DF, Sandro 

Pontual Brotherhood - OAB:28790/DF

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para retirar o termo de penhora dos autos para averbação na 

matrícula do imóvel no Cartório respectivo, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167149 Nr: 9868-90.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura - mandedora das Falcudades Unidas do Vale do Araguaia - 

UNIVAR, Univar Associação Barragarcense de Educação e Cultura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coraci Francisca da Silva, Diones Gusmão 

Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Varjão Alves - 

OAB:9790/MT, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081, 

Valkiria Maia Alves Almeida - OAB:OAB 3178/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243632 Nr: 1811-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 76184 Nr: 9170-60.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho, Marisa 

Aparecida Ádamo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446, LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:25468/GO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando a informação de fl. 

186/187 da comarca deprecada - Paranatinga/MT -, informando que a 

precatória está aguardando recolhimento de diligência do oficial de justiça, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a atender à 

diligência solicitada naquele juízo. Número do processo na comarca 

deprecada: 1000681-08.2018.8.11.0044.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262025 Nr: 14261-82.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amália Bonfim Queiroz de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205038 Nr: 6609-82.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilvania Aparecida Souza Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Cuida-se de ação de cobrança securitária (DPVAT) ajuizada por 

NILVANIA APARECIDA DE SOUZA FERNANDES em desfavor da 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.

2. A requerente pleiteia o recebimento do seguro pelo óbito de João de 

Deus Oliveira, em decorrência de acidente de trânsito.

 3. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 14/18.

4. Às fls. 101, determinou-se o apensamento deste processo aos autos 

de código 172828, Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato “post 

mortem”.

5. Fora determinado às fls. 106 a suspensão do processo.

 6. Às fls. 109, determinou-se o desapensamento dos autos e que se 

transladasse para esse processo cópia da sentença proferida nos autos 

de código 172828. A qual julgou procedente a pretensão da autora, 

reconhecendo a existência da união estável com o falecido.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 10 DE 

DEZEMBRO DE 2018 às 17h15min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

8. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 9. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

10. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

11. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160908 Nr: 1657-65.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Adalto Donizete Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eirone Sousa de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO SABINO PRIMO - 

OAB:17132/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Expeça-se carta precatória para a intimação pessoal do exequente para 

que no prazo de 05 (cinco) dias dê prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção, com fulcro no art. 485, III, CPC.

2. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207828 Nr: 8209-41.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cuiabá Industria de Piscinas Ltda, Igui 

Worldwide Piscinas Ltda - epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRAGA COSTA - 

OAB:OAB/RS 66.393

 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada 

por EDMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR em face de CUIABÁ 

INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA e IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA.

2. A ação foi julgada procedente (fl.190/191), ocasião em que o requerido 

foi condenado ao pagamento dos danos morais, materiais e honorários 

advocatícios.

3. Em sede de cumprimento de sentença foi penhorado o montante de R$ 

105.2016,35 (cento e cinco mil duzentos e dezesseis reais e trinta e cinco 

centavos), referentes ao valor da condenação devidamente atualizados.

4. Intimado para se manifestar sobre o a aludida penhora, o Requerido 

permaneceu inerte (fl.312).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Considerando a inércia da parte Executada (fl.312), DETERMINO a 

transferência dos valores constantes na conta única relacionada ao 

presente feito às contas bancárias informada à fl.294 pela parte Autora.

7. Por conseguinte, ante a satisfação do débito do requerido, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

8. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244569 Nr: 2449-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Rodrigues Mascarenhas do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Vinicio Porto de 

Aquino - OAB:14.250-A

 Vistos.

1. Preliminarmente, CONVERTO a presente ação de conhecimento em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às fls. 125/126, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência 

de honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor 

da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203012 Nr: 5498-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilhermina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Roberto Rezende Rodrigues, Rodrigo 

Marcio Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269826 Nr: 898-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Édila Alves de Moura Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilma Oliveira da Silva, Rosimar Oliveira da Silva, 

JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA, Renato Sousa Soares, Generina Sousa 

da Cruz, Evaldina dos Santos Rezende, Anelita Souza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. EXPEÇA-SE mandado consoante endereço de fls. 94.

3. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado, e INTIME-SE-O para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 05 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

4. OFICIE-SE ao Juízo Deprecado (fl. 74) sobre a nova data da audiência 

designada.

5. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

6. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177335 Nr: 11541-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bender

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusdete Varge dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido retro, pelos motivos já expostos em fls. 84.

2. INTIME-SE a parte requerente para que promova a citação da parte 
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requerida e/ou a regularização do polo passivo da demanda, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de impossibilidade de prosseguimento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233231 Nr: 11427-43.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES TEIXEIRA TERRAPLANAGEM LTDA ME, 

Luziano Alves Teixeira, Juliano Fraga Teixeira, Rogério Barros Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Damaceno - 

OAB:OAB/MS 15.654, André de Assis Rosa - OAB:19.077-A, Daniel 

Victor Farias Castro. - OAB:17.609, Douglas da Silva Dos Santos - 

OAB:OAB/MS 20.273, Leonardo Bega Feijó - OAB:OAB/MS 16.919, 

TAKECHI IAUSSE - OAB:6113-A, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256635 Nr: 10634-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Really Indústria e Comércio de Confecções

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Textil Comércio de Tecidos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Fernandes da Silva - 

OAB:32985/GO, Jordana de Faria Pena - OAB: OAB/GO 31.572, Paula 

Matos Praxedes - OAB:OAB/GO 47.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 VISTOS.

1. Diante do acordo formulado às fls. 83/85, SUSPENDO o feito pelo prazo 

de 90 (noventa) dias.

2. Mantenho a restrição via RENAJUD, do veículo de fls. 80.

3. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Exequente para que promova o 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203889 Nr: 5998-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Rodrigues da Silva, Denis Renan Sudre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Rocha Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 

18.030

 Em cumprimento à determinação de fl. 121, impulsiono o feito para que 

seja intimada a parte requerida a apresentar alegações finais em 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278555 Nr: 6374-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vavassori Filho, Yaeko Vavassori, Ana 

Rita Rippi Capellano, Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC , impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a retirar nos autos a precatória para citação de 

EMBRA - Emp. Brasileiros Ltda, na comarca de Peruíbe/SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267782 Nr: 17863-81.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleisom Pereira de Oliveira, Breones Alves de Oliveira, 

Elker Jessika Rosa Porfirio, Francisco Alves de Oliveira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luzimar de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF, Agenor Rodrigues de Oliveira Neto - OAB:14184, 

João Batista Cardoso Rodrigues - OAB:56358/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260262 Nr: 13124-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Penido Baldoino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Esteves Costa Júnior, Adriano 

Esteves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welves Konder Almeida 

Ribeiro - OAB:4950/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Em cumprimento à determinação judicial de fl. 77, impulsiono o feito para 

que sejam intimadas as partes para se manifestarem sobre o laudo de 

avaliação de fls. 94/98, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279962 Nr: 7188-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO BARBOSA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 
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Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264744 Nr: 16012-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONIDES DA SILVA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219689 Nr: 2615-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Felix da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Aparecida Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wender Luiz dos Santos - 

OAB:MT 16.327

 12.Ressalte-se desde logo que as partes ficarão responsáveis pelo 

adiantamento e rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95 , do 

CPC, bem como que a quantia devida pelo autor será arbitrada de acordo 

com as disposições do artigo 6º da RESOLUÇÃO 127/2011 DO 

CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA e que o pagamento será efetuado 

após a entrega do laudo, por intermédio de encaminhamento de ofício à 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme o disposto 

no artigo 9º da citada Resolução. 13.INTIMEM-SE as partes para, 

querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, em 

15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC).14.Após, INTIME-SE o perito nomeado 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem 

como apresente sua proposta de honorários (Art. 465, §2º, CPC).15.Em 

caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.16.No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos 

honorários, INTIMEM-SE as partes, a fim de que no prazo de 05 (cinco) 

dias depositem os valores relativos aos honorários.17.Efetuado o depósito 

dos valores relativos aos honorários periciais, INTIME-SE pessoalmente o 

expert nomeado, com cópia dos quesitos formulados, para realizar a 

perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, contados da juntada da 

intimação, informando ao juízo a data agendada para o ato o mais breve 

possível.18.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, com URGÊNCIA.19.Apresentado o 

laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às 

partes para que se manifestem e requeiram o que entenderem cabível, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de concordância tácita.20.Postergo a 

análise de produção de prova oral para momento ulterior a apresentação 

do laudo pericial.21.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271168 Nr: 1718-13.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifica-se que a intimação determinada às fls. 64, foi realizada ao 

advogado inicialmente cadastrado e não as advogados Exequentes.

2. Desta feita, INTIMEM-SE os Exequentes, subscritores do pedido de 

cumprimento de sentença de fls. 61/62, para que se manifestem acerca da 

certidão de fls. 63, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me concluso para 

ulterior deliberação.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286448 Nr: 10878-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brendon Alves Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262795 Nr: 14733-83.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odilon Pereira da Fonseca

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

- OAB:MT 16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263143 Nr: 14960-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabia Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre fls. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255325 Nr: 9802-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson José Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93595 Nr: 7369-41.2009.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do feito, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280403 Nr: 7416-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI PEDO ME, Aldori Pedó, SERGIO PEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Sobre exceção de 

pré-executividade

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e do art. 1.255 da CNGC/TJ/MT, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte exequente a se 

manifestar sobre a exceção de pré-executividade em 05 (cinco) dias. "Art. 

1.255. Havendo a interposição de Exceção de Pré-executividade, juntá-la 

ao processo, intimando-se o credor a se manifestar em 05 (cinco) dias. 

Após, fazer os autos conclusos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245618 Nr: 3305-07.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. RIBEIRO DA SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EDITAL DE CITAÇÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para o autor retirar o 

edital na Secretaria, no prazo de 15 dias para a sua devida publicação: 

“Art. 1.219. Expedido o edital, em se tratando de justiça gratuita, remetê-lo 

ao Diário da Justiça Eletrônico para publicação. Sendo o edital extraído de 

processos com custas judiciais, este deverá ser entregue à parte 

interessada, para publicação, mediante recibo nos autos.

 Parágrafo único. Nas comarcas onde não houver interligação que 

possibilite a intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico, deverá tal edital ser 

enviado pelo correio, por carta registrada, com aviso de recebimento (AR).

 Publicação de Edital

 Art. 1.220. Passados 02 (dois) meses da entrega dos editais à parte, para 

publicação, intimá-la para apresentar o comprovante da publicação no 

prazo de 10 (dez) dias. Não o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena 

de extinção do processo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197110 Nr: 1932-09.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Inacio da Costa, Ilton Pereira Neves, 

Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Benedito Pereira da Silva, 

Arquimedes Junior David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174375 Nr: 7749-25.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kainagua Transportes, Valdeneide Resende de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arísio Monteiro de 

Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO, Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 14.989, Paulo 

Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201887 Nr: 4891-50.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Euvando Braz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264353 Nr: 15728-96.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Balla Ltda, João Batista Piffer, 

IZILDA MITTERSTAINER PIFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$840,00 (oitocentos e quarenta reais), quantia esta 

que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279442 Nr: 6865-20.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilene Aparecida Ferreira Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Silva Souza - 

OAB:23919/MT, LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - OAB:OAB/MT 

17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT/15013A, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176603 Nr: 10635-94.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Lucilene Pereira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMM - Soluções Inteligentes Para Mercado 

Móvel do Brasil S/A, Moveis Romera Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Tavares Pinto - 

OAB:MT 12.659, DIOGO LOPES VILELA BERBEL - OAB:41766, GEYSA 

LAURA GOMES SILVA - OAB:14578, Gustavo de Rezende Mitne - 

OAB:52.997, JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES - OAB:12855, Paulo 

Biz Faria - OAB:, Ronaldo Dias Lopes Filho - OAB:OAB/SP 185.371, 

Tiago Campos Rosa - OAB:OAB/SP 190.38

 SENTENÇA.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por LUCILENE PEREIRA 

LOPES em desfavor de SIMM – SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA 

MERCADO MÓVEL DO BRASIL S/A e MÓVEIS ROMERA LTDA.

2. Às fls. 285, a Exequente informa o pagamento integral do débito e 

requer a extinção do feito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fls. 285 o débito cobrado em juízo fora 

realmente quitado, em razão do integral adimplemento do valor devido.

5. Ante ao exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

6. CUSTAS pelos Requeridos.

7. Caso positivada qualquer restrição ou penhora de bens dos 

Executados, DETERMINO a imediata retirada da eventual restrição, em 

razão do integral adimplemento da dívida.

 8. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

9. Expeça-se o necessário.

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

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215136 Nr: 12546-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. V. Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondencia devolvida conforme fls. 48, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 82 de 1058



prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173632 Nr: 6835-58.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Motos Ltda, Elias do Prado, Grazziely 

Barros do Prado

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das parte, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 166/177, no prazo de 05 ( cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100092 Nr: 5095-70.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxigênio Cuiabá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Luiz Pinheiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane de Souza Monaro - 

OAB:OAB/MT 13.094-B, Kilza Giusti Galeski - OAB:8660/MT, Marcela 

Balieiro Soukef - OAB:MT 9502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rafael Zílio 

Renofio - OAB:SP 225.281

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163889 Nr: 5572-25.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195655 Nr: 913-65.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalgiza Lopes Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inviolável Sistemas e Alarmes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls.288/292 foram opostos 

TEMPESTIVAMENTE pela parte Executada.

 Certitifco também que os Embargos de Declaração de fls.293/305 foram 

opostos TEMPESTIVAMENTE pela parte Exequente.

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para que se manifestem sobre os Embargos de Declaração, 

sucessivamente, iniciando-se pelo Exequente, pelo prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91341 Nr: 5165-24.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Antônio Meda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:PR 6320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 279341 Nr: 6810-69.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Cruz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Montechi de Assunção & Cia Ltda - ME, 

Regiane Montechi de Assumpção Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 47/132 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270806 Nr: 1523-28.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administrabem Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA BONAVIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDARTA STACIARINI ROCHA - 

OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 80/91 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174939 Nr: 8503-64.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Henrique Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 
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manifestação sobre a informação da medica perita Dr. Ana Paula Salamoni 

de fls. 240, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268527 Nr: 18418-98.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Maria de Jesus Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira da Silva, Terezinha 

Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO SOUSA 

PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugnar a contestação e documentos 

de fls. 36/44, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283304 Nr: 9086-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Chaves & Schirmbeck Ltda, Liane Roseni 

Schirmbeck, Darley Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre os embargos monitórios de fls. 47/69, no prazo de 15 

( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263659 Nr: 15284-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleumir Cândido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadabe Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gomes de Moraes - 

OAB:21078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 60, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171655 Nr: 4414-95.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleyton Nery Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180419 Nr: 2360-25.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Henrique da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestar a certa da decisão de fls. 80, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283538 Nr: 9227-92.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zootec Indústria de Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro José Vieira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, SENDO R$ 2,50 VEZES O 

KM RODADO, ida e volta, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para 

emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206867 Nr: 7678-52.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Digital Serviço de Publicidade e Comunicação 

Visual Ltda Me, Walter Evangelista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls.63, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229938 Nr: 9058-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir A. Betini - ME, Aldemir Alves Bettini, 

Alcione Teodoro de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229363 Nr: 8668-09.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 
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1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277853 Nr: 5977-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roneide Nascimento de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Roberta Lourenço Silva - OAB:MT 20.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 92/100 foi apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268244 Nr: 18208-47.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Dinancir Ferraz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lorena Varjão Alves - 

OAB:9790/MT, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugnar a contestação e documentos 

de fls. 93/98, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180407 Nr: 2349-93.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson L. M. Spanholi Materiais Para Construção - 

ME, Polo Construtora e Empreendimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Polo Construtora e Empreendimentos Ltda, 

Jefferson L. M. Spanholi Materiais Para Construção - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Bento de Resende - 

OAB:MT 11.828, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, Luiz 

Paulo Gonsalves de Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 267, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182297 Nr: 4058-66.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Guaribaldino dos Santos, SEBASTIÃO 

GOMES DOS SANTOS, JINUINA GUARIBALDINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestar sobre correspondencia devolvidades conforme fls. 78/79, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217950 Nr: 1596-68.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elcirley Luz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

requerer o que de direito, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272696 Nr: 2767-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucileide do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnes Christian Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 48/55 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205814 Nr: 7054-03.2015.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Soares da Silva, Odilon Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilia Cabral de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:MT 18.258-O, Jessica Nunes da Silva - OAB:MT 18.272, Pablo 

Leonardo Cantuário de Abreu - OAB:21440/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO LEONARDO 

CANTUÁRIO DE ABREU, para devolução dos autos nº 

7054-03.2015.811.0004, Protocolo 205814, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226195 Nr: 6587-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilia Cabral de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelina Soares da Silva, Odilon Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PABLO LEONARDO 

CANTUÁRIO DE ABREU, para devolução dos autos nº 

6587-87.2016.811.0004, Protocolo 226195, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217420 Nr: 1286-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lider Automóveis, Luiz Paulo Carloni Filho, 

Carlos Roberto Noleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janderson Memória Ramos - 

OAB:MT 16.953, Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:GO 

13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Fran Karlos de Oliveira - OAB:21.222 

OAB/MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Ricardo 

Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCENY 

RODRIGUES SEVERINO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

1286-62.2016.811.0004, Protocolo 217420, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216050 Nr: 488-04.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda Ribeiro Valadão, Wilson Alves Valadão Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eric Ribeiro Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILZETE GOMES 

MORAIS DE ABREU, para devolução dos autos nº 488-04.2016.811.0004, 

Protocolo 216050, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283261 Nr: 9065-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Henieliton Farias Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX FERREIRA DE 

ABREU, para devolução dos autos nº 9065-97.2018.811.0004, Protocolo 

283261, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230469 Nr: 9366-15.2016.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Rodrigues Matos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 9366-15.2016.811.0004, 

Protocolo 230469, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192077 Nr: 11744-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva - Transportes e 

Mecânica, João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 11744-12.2014.811.0004, 

Protocolo 192077, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80049 Nr: 3451-63.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 3451-63.2008.811.0004, 

Protocolo 80049, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80786 Nr: 4148-84.2008.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Alves Chagas & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAYO RONNARO 

SILVA DIAS, para devolução dos autos nº 4148-84.2008.811.0004, 

Protocolo 80786, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255496 Nr: 9901-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM LTDA - 

ME, Cássia Santos Manciolli, Omar de Oliveira Junior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 9901-07.2017.811.0004, 

Protocolo 255496, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 86 de 1058



 Cod. Proc.: 249133 Nr: 5625-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO SOCORRO E LOCADORA BOA VIAGEM 

LTDA - ME, Omar de Oliveira Junior, Cássia Santos Manciolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMIRAMY BUENO 

DE CASTRO, para devolução dos autos nº 5625-30.2017.811.0004, 

Protocolo 249133, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187573 Nr: 8356-04.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPCdSF, Valdomiro de Jesus Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO BENTO 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 8356-04.2014.811.0004, Protocolo 

187573, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176187 Nr: 10122-29.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacy Caroline Arruda dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciao Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson da Silva Carvalho - 

OAB:MT 16.588, Weily Silva Santos - OAB:MT 14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosane Aparecida Tavares 

dos Santos - OAB:14.321-OAB/ES

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WEILY SILVA 

SANTOS, para devolução dos autos nº 10122-29.2013.811.0004, 

Protocolo 176187, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284165 Nr: 9598-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Setsuko Imai Otiai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atsuko Imai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor/advogado, via 

DJE, para comparecer na secretaria da segunda Vara Cível para assinar 

termo de compromisso, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169818 Nr: 2010-71.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuino Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idaza Distribuidora de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Sempio Faria - 

OAB:8078-MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a devolução da carta precatória de 

fls. 223/226 pela Comarca de Cuiabá/MT, sem o devido cumprimento, uma 

vez que as testemunhas arroladas não foram encontradas e, nos termos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerido, via DJE, 

para que no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referida devolução 

de CP e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268775 Nr: 140-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Cunha Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E. L. ESTEVES IMOBILIÁRIA, CNPJ: 

03771474000125, atualmente em local incerto e não sabido EURIPEDES 

LUIZ ESTEVES, Cpf: 20230095100, Rg: 468.003, Filiação: Francisco Luiz 

Esteves e de Helena Sudário Esteves, data de nascimento: 20/09/1932, 

natural de Poxoréu-, casado(a), empresário, Telefone 66-9226-9544 e 

atualmente em local incerto e não sabido JUDITH DIAS TEIXEIRA ESTEVES, 

Cpf: 01544691220, Rg: 1.803.689, Filiação: Diolinda Dias Teixeira e 

Estanislau Gomes Teixeira, data de nascimento: 12/07/1945, natural de Rio 

Branco-AC, casado(a), comerciante, Telefone (66) 9 8103-5062. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Alega o Autor que na data de 27.11.1987, o 

Requerente adquiriu o imóvel de forma onerosa, através de contrato de 

compra e venda do LOTE URBANO, LOCALIZADO NA AV. PERIMETRAL, 

LOTE 05, QD. 39, JARDIM NOVA BARRA DO GARÇAS-MT. Após a compra 

do imóvel, o autor não logrou êxito em encontrar os Requeridos para 

efetuar o seu registro e escrituração. Pelo exposto, REQUER a citação dos 

Requeridos e que ao final seja julgada procedente a ação, concedendo-se 

o direito de escriturar o imóvel.

Despacho/Decisão: Vistos. 1. Considerando o pedido da parte autora 

emanado às fls. 41/44, DETERMINO a citação editalícia de todos os 

requeridos elencados na inicial (fls. 04), pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme 256, II, do CPC/2015.2. Transcorrido o prazo assinalado sem 

manifestação dos requeridos, NOMEIO desde já Defensoria Pública desta 

comarca para, na qualidade de curador especial, apresentar defesa no 

prazo legal, com fundamento no artigo 72, II, CPC/2015.3. Manifestando-se 

a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(cinco) dias, impugnar a defesa apresentada.4. Após, voltem-me 

conclusos para análise.5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joyce Oliveira 

Mendonça, digitei.

Barra do Garças, 27 de setembro de 2018

Joyce Oliveira Mendonça Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285028 Nr: 10109-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCINA CANDIDA SOBRINHO NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A, Pasquali Parise e Gasparini Junior - OAB:SP/4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão/citação, no valor de R$ 

36,00 reais, devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto 

para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229936 Nr: 9057-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 83, quanto a não citação do executado Josimar Morzelle e, 

nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos 

acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284487 Nr: 9785-64.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Cristina da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orlando Bertipalha, Maria de 

Lourdes Lima, Valdirene Aparecida Lima Bertipalha, Sérgio Alves Souza, 

Herminia Rodrigues Ramos Bertipalha, Arquimedes de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O pedido da autora às fls. 265/268 pretende a reconsideração da 

decisão que indeferiu a reintegração de posse. No entanto, permanece o 

mesmo entendimento prolatado às fls. 231/233, pelo simples fato da 

ausência de comprovação de atos violadores ao exercício da posse. 

Registre-se, este foi o mesmo entendimento do nosso Tribunal quando 

analisou o agravo de instrumento (vide acórdão de fls.258/259).

 2. Além do mais, é substancialmente necessária a fase instrutória para 

aclarar a situação pretendida pela autora, já que a ação se encontra na 

fase embrionária.

 3. Logo, INDEFIRO o pedido de fls. 265/268.

 4. CUMPRA-SE com urgência a decisão de fls. 231/233, tendo em vista a 

proximidade da audiência de conciliação designada.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217776 Nr: 1503-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bimail Brito da Silva Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - OAB:MT 

18.258-O, Jessica Nunes da Silva - OAB:MT 18.272, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para 

que no prazo de 5 dias, compareça em cartório para retirar o edital de 

notificação de fl. 70, para as devidas publicações.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284165 Nr: 9598-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Setsuko Imai Otiai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atsuko Imai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento nos artigos 300 e 749, parágrafo único, ambos do CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência e, por consequência, NOMEIO a 

Sra. ALICE SETSUKO IMAI OTIAI curadora provisória da sua irmã Sra. 

ATSUKO IMAI, a qual ficará responsável pela administração e 

representação dos bens e demais atos da vida civil da interditanda. 

9.Frente às considerações do quadro clínico da interditanda, DETERMINO a 

realização de estudo psicossocial com ela, pela equipe forense, cujo laudo 

deverá ser emitido em 20 (vinte) dias, observando-se os seguintes 

critérios: a)Entrevista pessoal com o interditando; b)Exame de documentos 

dos autos;c)Avaliação/exame/resumo da personalidade do 

interditando.10.CIÊNCIA ao Ministério Público.11.DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015.12.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28376 Nr: 371-04.2002.811.0004

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANÍ DE ARAÚJO DA M. SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Divino Pereira de Sousa - OAB:5830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Herica Christiana Martins Cardoso - OAB:MT 13.327

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 371-04.2002.811.0004, Protocolo 

28376, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98021 Nr: 3029-20.2010.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Caetano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gilberto João Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 3029-20.2010 (98021)

Espólio de Gilberto João Simon.

Inventariante: Hilda Caetano da Silva.

SENTENÇA.

Trata-se de Inventário ajuizado por Hilda Caetano da Silva, em face da 

morte de seu convivente Gilberto João Simon,.
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A inventariante era convivente do falecido, e alega que ele não deixou 

dívidas nem bens a inventariar.

É o relatório. Decido.

Malgrado inexistir previsão legal admitindo o Inventário Negativo, a doutrina 

e a jurisprudência vêm aceitando esta modalidade de inventário, em razão 

dos interesses de cônjuges e herdeiros, seja em relação às novas 

núpcias ou com o fim de se prevenir responsabilidades além as forças da 

herança.

 Nesse sentido:

“O inventário é a administração da herança, e esta, sendo patrimônio 

pessoal deixado por morte, consiste na unidade abstrata de todos os 

bens, direitos, obrigações e ações, ativas ou passivas, existentes na 

abertura da sucessão. Assim, mesmo negativa, subsiste como unidade 

patrimonial, a cuja autonomia a partilha porá fim. Dessa forma, 

requerimento de inventário nunca poderá ser indeferido, mesmo que o 

patrimônio deixado pareça ser nada ou constando da certidão de óbito 

nota de inexistência de bens a inventariar, pois o inventário é para pôr 

ordem e liquidar situação econômica residual de quem faleceu.” (RT 

639/79).

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO NEGATIVO. VIABILIDADE. 

REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EM OUTRO 

PROCESSO. Cumpre afastar o indeferimento da inicial, ainda que inexistam 

bens a inventariar, visto que a doutrina e a jurisprudência admitem o 

processamento de inventário negativo quando há necessidade de 

regularização da representação do espólio em outro processo. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. (TJ-RS - 

AC: 70053180584 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 

11/04/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 16/04/2013).

No caso em suma, não havendo bens a inventariar, HOMOLOGO para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o inventário negativo e DECLARO 

que inexistem bens a inventariar em nome do falecido Gilberto João Simon, 

ressalvados erros ou omissões e eventuais direitos de terceiros.

Custas devidamente pagas.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

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

Barra do Garças/MT, 24 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176651 Nr: 10686-08.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GCPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vilma Elisa Matos Nascimento - 

OAB:MT 15.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca do 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216155 Nr: 551-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFEBdSeR, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Krachinski Duarte - 

OAB:PR/45.095, Sergio Masanabu Nakatani - OAB:48.904 OAB/PR

 Portanto, ante o acolhimento parcial dos pedidos em embargos de 

declaração e tomadas as providências cabíveis, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e  a n o t a ç õ e s  d e 

costume.Publ ique-se.Regist re-se. In t ime-se.Cumpra-se.Barra  do 

Garças/MT, 22 de outubro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280496 Nr: 7455-94.2018.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos nº 7455-94.2018 (280496)

Requerente: Laumir Freitas Oliveira.

Requerido: Dorcelina Freitas Oliveira.

Vistos.

Trata-se de ação de guarda, combinado com pedido de guarda provisória 

em sede de tutela de evidência do infante Nícolas Alves Freitas, filho do 

requerente.

Aduz o autor, em apertada síntese, que a criança reside com a avó 

paterna desde os oito meses, quando sua genitora faleceu. Justifica a 

guarda de fato com a avó alegando que à época não possuía condições 

de assumir a sua educação.

Afirma que no momento suas condições financeiras e pessoais mudaram 

e que a avó vem dificultando seu direito de visita.

Alegou, também, que a criança está sendo mal educada possuindo maus 

comportamentos.

Dessa forma, pugna pela guarda provisória da criança e que, ao final, seja 

confirmada a guarda em seu favor.

A inicial foi recebida a fl. 30.

Foi realizado estudo psicossocial, juntado a fls. 31.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido da 

guarda provisória pleiteada em sede de tutela de evidência.

É o relatório.

Pugna o autor pela guarda provisória do menor em sede de tutela de 

evidência.

 Pois bem. Para a concessão da tutela de evidência, deverá ser 

demonstrado uma das situações previstas no artigo 311 do Código de 

Processo Civil, o qual transcreve-se:

“Art. 311. A tutela de urgência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando:

 I - Ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório da parte;

 II - As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante;

 III - Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

 IV – A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos 

fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável.”

Contudo, não há nos autos, no momento, elementos que evidenciem o 

direito perquirido. Ao revés. Pois, em casos que tais, busca da guarda de 

criança, o juízo deve se ater ao melhor interesse do menor.

Com efeito, conforme se extrai do parecer do Relatório de Estudo 

Psicológico de fls. 32/34 e do Relatório de Estudo Social de fls. 35/39, o 

requerente ficou por muito tempo afastado do filho e uma mudança do lar, 

da guarda da avó, no momento, poderia acarretar prejuízos emocionais ao 

menor.

Dessa forma, fortes nos argumentos acima expostos, indefiro a tutela de 

evidência reclamada.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação.

Intimem as partes para audiência de conciliação de que designo para o dia 
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19.12.2018, às 14:00 horas.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 15 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218068 Nr: 1674-62.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGML, AMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Ferreira da Silva - 

OAB:43.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1674-62.2016.811.0004 - Código 218068

Vistos.

O prosseguimento do feito torna-se impossível, uma vez que há nos autos 

sentença transitada em julgado e, considerando o que dispõe o Código de 

Processo Civil, precisamente em seu artigo 494, a sentença proferida 

somente será alterada pelo juiz de primeiro grau para corrigir inexatidões 

materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271421 Nr: 1909-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 1909-58.2018.811.0004 - Código 271421

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de ação com pedido de busca e apreensão de menor proposta 

por Eveslane Rodrigues Luz em face de Vanderlei Júnior.

Às fls. 33/34 a autora informou aos autos que a adolescente retornou à 

casa e que já se encontra matriculada e estudando na Escola Estadual 

São Miguel.

É o relatório do necessário.

 Tendo em vista a desnecessidade do pronunciamento judicial acerca do 

pedido inicial em razão de a adolescente ter retornado à casa materna, 

julgo extinto o processo sem o julgamento do mérito, por ausência de 

interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

 Custas pela gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274713 Nr: 3916-23.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRC, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 3916-23.2018.811.0004 – Código 274713

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por Kamilly Rodrigues Cardozo, representada por Laiza 

Rodrigues de Souza, em face de Rony Carvalho Cardozo com pedido de 

revisional de alimentos.

Em sessão de mediação, as partes celebraram acordo, como se vê às fls. 

25.

É o sucinto relatório.

Primeiramente, para a homologação do acordo, há de se verificar que as 

partes são legítimas e capazes e se encontram regularmente 

representadas nos autos.

Sendo assim, por sentença judicial, homologo os termos acordados às fls. 

325 pelas partes interessadas, a fim de produzir seus efeitos jurídicos e 

legais. Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do 

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

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224713 Nr: 5733-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJdOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Blainy Danilo Matos Barbosa - 

OAB:MT 16.023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA ALICE COELHO NEVES 

- OAB:17.943

 Processo 5733-93.2016.811.0004 – Código 224713

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de divórcio, guarda, regulamentação de 

visitas e fixação de alimentos proposta por Vanderlei José de Oliveira dos 

Santos em face de Suely Bastos da Silva Santos.

Às fls. 84/86, em comum acordo, as partes requerem a homologação dos 

termos por elas acordados.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação 

judicial do acordo celebrado.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, estão regularmente 

representadas nos autos e os direitos dos infantes se mostram 

resguardados.

Diante disso, por sentença judicial, homologo os termos acordados às fls. 

84/86, para produzir seus efeitos jurídicos e legais. Consequentemente, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Atenda-se a Serventia ao requerimento de item ‘e’, de fls. 86.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276060 Nr: 4780-61.2018.811.0004
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERdC, BRdC, MRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Marcos Adorno 

Santos - OAB:18.487 -MT

 Processo 4780-61.2018.811.0004 - Código 276060

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de alimentos proposta por Enzo Rodrigues 

de Castro e Bernardo Rodrigues de Castro, representados por Maira 

Rodrigues Miranda, em face de Mikael Castro da Silva.

Em sessão de mediação/conciliação, as partes compuseram acordo, como 

se vê às fls. 30.

Instado, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo 

celebrado entre as partes.

É o relatório do necessário.

Verifica-se que as partes são legítimas, bem como estão regularmente 

representadas.

Igualmente, observa-se que os direitos da infante se mostram 

resguardados.

 Sendo assim, homologo por sentença judicial os termos acordados na 

peça exordial, a fim de que produzam seus efeitos jurídicos e legais. 

Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

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

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274518 Nr: 3786-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHSS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DE SOUZA PENZE - 

OAB:OAB/MT 22475/O, Lucas dos Santos Fernandes - OAB:22838, 

Mauricio Silveira Júnior - OAB:22272/O

 Processo 3786-33.2018.811.0004 – Código 274518

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação com pedido de fixação de alimentos e regulamentação 

de visitas proposta por Guilherme Henrique Silva Siqueira, representado 

por Glauciani Santos Silva, em face de Valdir Aparecido de Siqueira.

Às fls. 33/34, em sessão de conciliação/mediação, as partes celebraram 

acordo em relação aos pedidos iniciais.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação 

judicial dos termos acordados.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, estão regularmente 

representadas nos autos e os direitos dos infantes se mostram 

resguardados.

Diante disso, por sentença judicial, homologo os termos acordados às fls. 

33/34 a fim de produzir seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286823 Nr: 11131-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHRF, SRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

informar nos autos, o endereço completo do Executado, para que seja 

procedida a sua intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 286825 Nr: 11133-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHRF, SRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

informar nos autos, o endereço completo do Executado, para que seja 

procedida a sua intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 284438 Nr: 9739-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAC, JLCK, JECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249276 Nr: 5711-98.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, julgo improcedentes os pedidos constantes na exordial diante da 

comprovação de existência de vínculo socioafetivo entre autor, Fernando 

Luis da Silva Olieira, e o requerido, Felipe Henrique Gonçalves de Oliveira. 

Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o autor 

ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo observar a condição 

suspensiva de exigibilidade, visto que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e  a n o t a ç õ e s  d e 

costume.Publ ique-se.Regist re-se. In t ime-se.Cumpra-se.Barra  do 

Garças-MT, 24 de outubro de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 24507 Nr: 680-59.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DA SILVA RIBEIRO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Leão Ribeiro, Espólio de 

Ortenizia da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 Vistos.

Intime a autora para que esclareça o erro suscitado a fls. 286.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281098 Nr: 7816-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Aparecida da Silva Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ely de Jesus Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 7816-14.2018.811.0004 (281098)

Autor: Fátima Aparecida da Silva Rezende.

Inventariante: Espólio de Ely de Jesus Nogueira.

Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura e registro de testamento público 

proposto por Fátima Aparecida da Silva Resende, dos bens deixados pela 

falecida Ely de Jesus Nogueira.

O testamento foi registrado, e o Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente ao prosseguimento do feito.

 É o relatório.

Pugna a autora pela abertura e registro do referido testamento, pleiteando 

usá-lo em um processo de inventário.

 Insta salientar que para que haja o registro do testamento, deve-se seguir 

os requisitos do art. 1864 do Código Civil, o qual se refere:

“I – ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de 

notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se 

de minuta, notas ou apontamentos;

 II – lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a 

duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na 

presença destas e do oficial;

III – ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas 

testemunhas e pelo tabelião.”

Percebe-se que no presente caso, o testamento de Ely de Jesus Nogueira 

preenche todos os requisitos estabelecidos pelo artigo supracitado.

 Sendo assim, determino que seja registrado o referido testamento, 

surtindo seus efeito legais, consequentemente que seja expedido certidão 

requerida no pedido 5.3 da exordial.

 Por conseguinte, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

Custas quitadas às fls. 13/15.

Expeça-se o necessário.

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

Barra do Garças/MT, 25 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161705 Nr: 2622-43.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Gabriel da Silva Júnior 

- OAB:OAB/MT12941

 Autos de nº. 2622-43.2012.811.0004 – Cód. 161705

VISTOS.

Sobre o bem móvel, diga a exequente onde este se encontra caso queira 

requerer expedição de mandado de penhora e avaliação, uma vez que a 

restrição inserida é provisória para prevenir direito de terceiros e evitar 

dissipação de bens, destacando que a penhora se dá nos moldes dos 

artigos 837 e seguintes do Código de Processo Civil.

Caso seja requerido e apresentado o endereço, defiro desde já a penhora 

e avaliação.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 25 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 29549 Nr: 552-05.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Faustina de Freitas, Antônio Paulo Figueiredo 

Reis, Divino Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtuira Angélica Barbosa, Antônio Moraes 

Neto, Maria de Fátima dos Santos Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Divino Pereira de Sousa - OAB:5830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281270 Nr: 7882-91.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elyane Maria Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7882-91.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 281270

Vistos.

Trata-se de requerimento de abertura de inventário na forma de 

ARROLAMENTO do espólio do falecido ELY DE JESUS NOGUEIRA, 

proposto por sua herdeira ELYANE MARIA NOGUEIRA.

Nomeio como inventariante a requerente ELYANE MARIA NOGUEIRA, que 

deverá ser intimada para prestar o compromisso em 05 (cinco) dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 92 de 1058



observando-se o disposto no artigo 617, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

 Presentes a relação de herdeiros e bens, com seus respectivos valores, 

o plano de partilha, as Certidões Negativas das Fazendas Públicas 

Municipal, Estadual e Federal, de acordo com o art. 664, §5º, do CPC, o 

Ministério Público já manifestou desinteresse na presente ação, como 

consta em fl. 47.

 Após, findos os prazos, voltem-me os autos para sentença.

Custas e demais despesas judiciais quitadas pela requerente, uma vez 

que juntados os comprovantes à fls. 10/12.

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

Barra do Garças-MT, 23 de outubro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259041 Nr: 12192-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260706 Nr: 13430-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Parreira Almeida - 

OAB:MT 20976, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 Processo 13430-34.2017.811.0004 – Código 260706

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Edmeire Reis Nere com pedido de 

dissolução de união estável e partilha de bens.

Às fls. 67 as partes celebraram acordo extrajudicial e, com isso, requerem 

a sua homologação.

É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, estão regularmente 

representadas nos autos e os direitos dos infantes se mostram 

resguardados.

Diante disso, por sentença judicial, homologo os termos acordados às fls. 

04/07 a fim de produzir seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custos processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270615 Nr: 1412-44.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Terceira Vara Cível

Autos n. 1412-44.2018 (270615)

Requerente: Maria José Pereira Gonçalves.

Requerida: Rita Costa da Silva.

 Vistos.

Trata-se ação declaratória de reconhecimento de união estável post 

mortem, combinado com pedido de concessão de direito real de habitação.

Aduz a requerente, em apertada síntese, que em 1996 começou um 

relacionamento amoroso que perdurou até o dia 06 de agosto de 2017 

data em que o Sr. Jesus Pereira da Silva faleceu.

Disse que desde 1998 passaram a conviver juntos como se casados 

fossem e em perfeita harmonia, fazendo jus ao reconhecimento da união 

estável e por conseguinte aos direitos hereditários decorrentes do 

relacionamento.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 17/72.

A inicial foi recebida a fl. 73.

Realizada audiência de conciliação, não houve acordo, termos fls. 78.

A fls. 72 a requerida apresentou contestação. Preliminarmente pugnou 

pela extinção do feito sem resolução do mérito diante da ausência dos 

requisitos da ação. No mérito, reconheceu o vínculo afetivo entre a 

requerente e o seu genitor, divergindo apenas acerca do termos inicial, 

bem como do direitos sucessórios em que a requerente faria jus.

A fls. 103 foi indeferido o pedido de tutela de urgência ventilado pela 

requerida.

A fls. 103 a autora apresentou réplica à contestação e, na oportunidade, 

pugnou pelo deferimento do direito real de habitação.

A fls. 117 o pedido foi indeferido.

A fls. 119 a requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

Busca a autora o reconhecimento da união estável post mortem e o direito 

real de habitação.

Preliminarmente, aduziu a requerida, que a ação estaria carente dos 

requisitos da ação imprescindíveis.

Contudo, da análise do prequestionamento, verifica-se que o seu 

fundamento confunde-se com a matéria de mérito. Dessa forma, deixo de 

analisa-la no momento.

Por outro lado, verifica-se que o ponto controvertido cinge-se apenas 

quanto ao termo inicial do relacionamento e quanto aos direitos 

hereditários que eventualmente a requerente possa ter.

Quanto à discussão acerca dos direitos hereditários ventiladas pelas 

partes, consiga-se que deverá ser debatido no curso do processo de 

inventário do de cujus, oportunidade em que será realizada o arrolamentos 

dos bens a intimação dos interessados, não cabendo aqui sua análise.

Quanto ao ponto controvertido acerca do termos inicial do relacionamento, 

à vista do princípio do contraditório, intima a parte requerida para que 

indique as provas que pretende produzir, justificando-as, ou se 

manifestando quanto ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237226 Nr: 14281-10.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Nobre Dourado, Matilde Resende Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Domingos Macedo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 47, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282318 Nr: 8481-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KETTY MARIANO DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime a requerente para juntar os documentos elencados no parecer 

ministerial.

 Anoto o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209229 Nr: 9041-74.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oficie o laboratório em que foi determinada a realização do exame, 

solicitando informações no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 210093 Nr: 9613-30.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISdS, JGSdS, MdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime a parte autora para dizer se o pagamento está sendo realizado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 278584 Nr: 6397-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rodrigo Rosa Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifiquem-se acerca de eventual instauração de procedimento em curso 

para apuração de infração administrativa com base no relatório de fls. 

42/43.

Após, abre-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266435 Nr: 17027-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdM, ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte exequente, ou de tantos bens 

quanto bastem para satisfação do crédito buscado, procedendo-se à 

AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente 

o Executado, conforme §3º, 523, Código de Processo Civil, na pessoa do 

seu advogado ou pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

 Transcorrido o prazo previsto no art. 523, Código de Processo Civil, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267800 Nr: 17868-06.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Christiane de Araújo Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorciana Sousa Gama, Espólio de Ruberley 

Souza Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Vistos.

Intime pessoalmente a Sra. Maria Christiane de Araújo Alves Gomes para 

apresentar as primeiras declarações.

Apresentada as primeiras declarações, cumpra-se in totum a decisão de 

fl. 21.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153734 Nr: 5125-71.2011.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rubens Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da analise dos autos e com base na certidão retro, verifica-se a ausência 

do recolhimento das custas iniciais.

Dessa forma, intime o inventariante a recolhe-la.

 Desde já, se assim o quiser, defiro o seu parcelamente em até 06 (seis) 

vezes.

Recolhida as custas ou a primeira parcela, intime o inventariante para 

recolher as custas do Sr. Oficial de Justiça.
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Após, cumpra-se as demais determinações de fl. 171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267506 Nr: 17681-95.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pereira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jesus Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que nos autos de código 270615 discute-se o 

reconhecimento da união estável entre a inventariante e o de cujus e que 

sentença lá prolatada poderá influenciar no deslinde da presete ação, 

suspenda-se o curso processual da presente ação até o transito em 

julgado do processo retro citado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227727 Nr: 7527-52.2016.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Rafael Zílio 

Renofio - OAB:SP 225.281

 Processo 7527-52.2016.811.0004 - Código 227727

Vistos.

Dê vista ao Ministério Público para que se manifeste acerca dos termos 

acordados às fls. 52.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 22 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234830 Nr: 12651-16.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alzira Barraca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 12651-16.2016 – Código 234830

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de inventário de bens deixados por Alzira Barraca, cuja 

inventariante, José Donizete de Carvalho, e os demais herdeiros, de 

comum acordo, celebraram plano de partilha amigável, juntado às fls. 

87/97.

É o sucinto relatório.

Quando os herdeiros forem maiores e capazes, além de estarem em 

comum acordo com a partilha, poder-se-á adotar o procedimento de 

arrolamento previsto no artigo 659 do Código de Processo Civil, o qual 

estabelece que a partilha amigável celebrada seja homologada de plano 

pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663.

 Sendo assim, para fins de homologação, nota-se a devida apresentação 

da relação de herdeiros, a descrição dos bens a serem partilhados, bem 

como a exibição do plano de partilha, em que se constata a igualdade dos 

quinhões hereditários entre os herdeiros.

Portanto, HOMOLOGO a partilha amigável apresentada à fls. 87/97, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.

Ante o disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, em que se 

dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, expeça-se 

o formal de partilha.

Após, intime a Fazenda Pública Estadual para providências pertinentes ao 

lançamento administrativo, se ainda houver, nos termos do artigo 659, §2º, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas devidas.

Publique-se.

Registre-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de outubro de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263762 Nr: 15335-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Escobar - 

OAB:OAB/MT19364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 15335-74.2017 – Código 263762

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de inventário de bens deixados por José Benedito de Carvalho, 

cuja inventariante, José Donizete de Carvalho, e os demais herdeiros, de 

comum acordo, celebraram plano de partilha amigável, juntado às fls. 

85/96.

É o sucinto relatório.

Quando os herdeiros forem maiores e capazes, além de estarem em 

comum acordo com a partilha, poder-se-á adotar o procedimento de 

arrolamento previsto no artigo 659 do Código de Processo Civil, o qual 

estabelece que a partilha amigável celebrada seja homologada de plano 

pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663.

 Sendo assim, para fins de homologação, nota-se a devida apresentação 

da relação de herdeiros, a descrição dos bens a serem partilhados, bem 

como a exibição do plano de partilha, em que se constata a igualdade dos 

quinhões hereditários entre os herdeiros.

Portanto, HOMOLOGO a partilha amigável apresentada à fls. 85/96, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.

Ante o disposto no artigo 662 do Código de Processo Civil, em que se 

dispensa a apreciação judicial de questões relativas a tributos, expeça-se 

o formal de partilha.

Após, intime a Fazenda Pública Estadual para providências pertinentes ao 

lançamento administrativo, se ainda houver, nos termos do artigo 659, §2º, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas devidas.

Publique-se.

Registre-se

 Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 30 de outubro de 2018.

Michell Lotfi Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199149 Nr: 3207-90.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZTE do Brasil Industria Comercio Serviços 

Importação e Exportação Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélvio Santos Santana - 

OAB:353.041 SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 3207-90.2015.811.0004, Protocolo 

199149, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273907 Nr: 3490-11.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCRF, CARF, LMRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235619 Nr: 13154-37.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSD, JBdSN, MdFCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito encaminhando ao Setor de 

Expedição de Documentos, para que seja expedido a intimação pessoal do 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 485, III, do CPC.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 57076 Nr: 917-20.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elen Cristina Fonseca de Jesus, Kleber Junior Fonseca 

Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Augusto Salamoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Oliveira Costa - 

OAB:MT 6.456-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, ante o 

retorno do autos da segunda Instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168117 Nr: 11094-33.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cinthia Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, ante o 

retorno do autos da segunda Instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177100 Nr: 11266-38.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ematilde da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, ante o 

retorno do autos da segunda Instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170891 Nr: 3407-68.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Rosa Milome

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, ante o 

retorno do autos da segunda Instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177185 Nr: 11366-90.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, ante o 

retorno do autos da segunda Instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188164 Nr: 8806-44.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enilmaria Resplandes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Cesar de Oliveira, Darci Rodrigues Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Denise Castro Vilela - OAB:15704/MT, Gislaine da 

Silva Oliveira - OAB:MT/18.129

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, ante o 

retorno do autos da segunda Instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182606 Nr: 4331-45.2014.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula da Costa Fernandes, Darcilene Guerra 

Libório, Maria Antônia Oliveira Gomes, Patrícia de Moraes Parreira, Lélio 

Soares da Silva, Lilia de Jesus Nery, Willian Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, ante o 

retorno do autos da segunda Instancia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 87217 Nr: 1164-93.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Afonso Siqueira Nicodemo, Izabela Lima dos 

Santos Nicodemo, Antonio Célio Lopes de Oliveira, Marilda Diniz Lopes de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Célio Lopes de Oliveira, Marilda Diniz 

Lopes de Oliveira, Carlos Afonso Siqueira Nicodemo, Izabela Lima dos 

Santos Nicodemo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVÃO BATISTA DE MORAIS - 

OAB:8459/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMENEGILDO FREITAS 

NOVAES - OAB:OAB/GO 7.895, JOSÉ HUMBERTO ALVES - 

OAB:13048/GO

 Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestação, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias, ante o 

retorno do autos da segunda Instancia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98616 Nr: 3625-04.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadia Oeste S/A - Indústria & Comércio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO MARTINS 

SPOHR, para devolução dos autos nº 3625-04.2010.811.0004, Protocolo 

98616, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177481 Nr: 11704-64.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cati Cimone Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. de Medeiros e Cia Ltda, Banco do Brasil 

s/a, Adriana Esteves Medeiros, Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do 

Médio Araguaia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Edval Martins Marconcini - OAB:MT 20.331, Rafael 

Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. S. DE MEDEIROS E CIA LTDA, CNPJ: 

04097672000118. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: CATI CIMONE MARTINS DE OLIVEIRA, brasileira, 

casada, cabeleireira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º. 

35653909087273 SESP/GO e inscrita no CPF sob o n.º. 003.305.321-97, 

domiciliada na Rua Quinze de Novembro, nº 1244, Bairro Centro, Município 

de Barra do Garças – MT, CEP:78.600-000, por sua procuradora que esta 

subscreve (doc. nº 01), vem, mui respeitosamente, à presença de V. Exa., 

com fulcro nos arts. 186, 404, e 927, do Código Civil Brasileiro, Lei nº 

8.078/90, e demais previsões legais, propor a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 

CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de M.S. DE 

MEDEIROS E CIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 04.097.672/0001-18, com sede na Rua Deputado Antônio 

Joaquim, esquina com a 1º de Maio, nº 1083, Centro, nesta cidade; 

BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

Avenida Ministro João Alberto, s/n, Centro, desta cidade e COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO - SICREDI, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na Avenida Ministro João Alberto, nº 917, Centro, desta 

cidade, pelos motivos de fato e de direito que, articuladamente, passa a 

expor: PRELIMINARMENTE Pedido de Assistência Judiciária Gratuita A 

Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXV, garante a todo cidadão 

brasileiro o acesso total ao aparelhamento judiciário, bem como a Lei 

1.060/50, em seu artigo 4º, determina que a simples declaração do 

Requerente, de que não tem condições de pagar as custas, é suficiente 

para que lhe seja concedida a Justiça Gratuita. A este propósito, 

Excelência, junta declaração firmada pela Autora neste tocante (doc. nº 

01). “JUSTIÇA GRATUITA – Necessidade de simples afirmação de pobreza 

para parte para a obtenção do benefício – Inexistência de 

incompatibilidade entre o artigo 4º da Lei nº 1.060/50 e o artigo 5º, LXXIV, 

da CF. Ementa oficial:O artigo 4º da Lei nº 1.060/60 não colide com o artigo 

5º, LXXIV, da CF, bastando à parte, para que obtenha o benefício da 

assistência judiciária, a simples afirmação da sua pobreza, até prova em 

contrário(STF – 1ª Turma; RE nº 207.382-2-RS, Rel. Min. Ilmar Galvão. J. 

22.04.1997) Com efeito, Excelência, há uma presunção legal da 

declaração estipulada pela Requerente. Sendo exatamente essa a 

situação, sem condições materiais de arcar com as custas do processo 

sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, requer de Vossa 

Excelência, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. I-DOS FATOS 

A Requerente não firmou contrato com as Requeridas, no entanto, fora 

surpreendida, com inúmeras notificações de protestos (doc. nº 02), 

correspondentes a numerosos boletos de emissão da 1ª Requerida, em 

nome da Autora, tendo como cedentes a 2ª e a 3ª Requerida. A 1ª 

Requerida, usando das informações cadastrais de seu estabelecimento 

comercial, emitiu vários boletos - duplicata mercantil - em nome da 

Requerente, junto às 2ª e 3ª Requeridas, essas que vieram a protestar os 

referidos boletos falsos, pois, essa é a verdade, trata-se de boletos 

simulados, onde não existiu nenhuma transação comercial entre a 

Requerente e as Requeridas, que os originasse. Nesse contexto, a 

Requerente por inúmeras vezes procurou as Requeridas com o intuito de 

resolver o problema, mas nada aconteceu, e continuaram a chegar mais 

notificações de protestos indevidos em seu nome. Nesse compasso, 

desesperada, desnorteada e sem saber que fazer se dirigiu até a 1ª 

Delegacia de Policia de Barra do Garças-MT, onde o fato/crime 

-estelionato- fora noticiado no Boletim de Ocorrência nº 2013.297332 (doc, 

nº 03), para que a Autoridade Policial tomasse as medidas legais penais 

aplicáveis ao caso. Nesse ínterim, a Requerente também, ao tentar fazer 

um cadastro em seu nome, junto ao Banco, veio a constatar restrição 

creditícia em seu nome, vindo a comprovar o registro de pendência e 

restrição relativa a “suposto” débito, esse, consubstanciado nos boletos 

simulados, objeto da presente. A Requerente além de ter seu cadastro 

recusado junto aquela Instituição Financeira, teve ainda seu limite, bem 

como cartão de crédito cortados, o que lhe causou, e ainda causa 

prejuízos incalculáveis, tanto na ordem moral, quanto material, posto que a 

Autora exerce a profissão de cabeleireira e usa suas linhas de crédito 

para comprar produtos, e assim conseguir realizar seus trabalhos. O que 

aumenta ainda mais seu desespero ante ao crime cometido. Cumpre 

enfatizar por fim Excelência, que além da Requerente, existem outras 

pessoas na mesma situação que a Autora, ou seja, a 1ª Requerida, não só 

emitiu boletos simulados em nome da Requerente, mas também os emitiu 
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em nome de outas pessoas, as quais constavam o seu cadastro no banco 

de dados de seu estabelecimento comercial, conforme faz prova inclusive, 

Boletim de Ocorrência nº 2013.296852 (doc. nº 04). II DA CUMULAÇÃO 

DOS PEDIDOS E DA POSITIVAÇÃO DA AÇÃO PROPOSTA A validação de 

todos os pedidos que serão propostos, encontra-se respaldado nos 

termos do art. 292 do Código de Processo Civil, onde é permitida a 

cumulação de vários pedidos, mesmo que não haja conexão entre eles, 

bem como, a validação da complexidade da espécie da ação ajuizada e 

seus efeitos encontram substância jurídica nos termos definidos pelo art. 

83 da Lei 8.078/1990, sendo capaz de propiciar adequada e efetiva tutela 

a presente demanda. III- DAS CONSEQUENCIAS TRAZIDAS AO AUTOR – 

DANOS MORAIS Diante dos fatos acima relatados, mostra-se patente a 

configuração dos “danos morais” sofridos pela Autora. A moral é 

reconhecida como bem jurídico, recebendo dos mais diversos diplomas 

legais a devida proteção, inclusive amparada pelo art. 5º, inc. V, da Carta 

Magna/1988: “Artigo: 5º (omissis): V- é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo da indenização por dano material, moral ou à 

imagem;” Outrossim, o art. 186 e o art. 927, do Código Civil de 2002, assim 

estabelecem: “Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927 – Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” Também, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no 

seu art. 6º, protege a integridade moral dos consumidores: “Art. 6º - São 

direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” 

IV-DIREITO A INDENIZAÇÃO (FUNDAMENTOS JURÍDICOS) A questão 

suscitada apresenta entendimento pacificado no repertório jurisprudencial 

de nossos Tribunais, consolidada por reiteradas decisões correlatas da 

Colenda Corte do STJ – Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “é 

cabível indenização por danos morais se a inscrição no cadastro de 

inadimplente for feita indevidamente, não havendo necessidade da 

comprovação do prejuízo, que é presumido.” (g.n.) . Os julgados 

precedentes, inseridos nos inúmeros acórdãos das diversas Turmas do 

Colendo S.T.J. espelham o pacífico entendimento a respeito da matéria, 

quais mostram-se anexos na íntegra (docs. 7/15 ), abaixo transcritos: 

RECURSO ESPECIAL Nº 457.734-MT (2002/0100669-6) RELATOR : MIN. 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR Data Julgamento: 22 /10/2002 - 4ª Turma STJ 

EMENTA : “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PROTESTO 

INDEVIDO. INSCRIÇÃO NO SERASA. I – A indevida inscrição em cadastro 

de inadimplente, bem como o protesto do título, geram direito à indenização 

por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, 

gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado sem 

excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo 

ato ilícito.” RECURSO ESPECIAL Nº 419.365-MT (2002/0028678-0) 

RELATOR : MIN. NANCY ANDRIGHI Data Julgamento: 11/11/2002 - 4ª 

Turma STJ EMENTA : “INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANOS MORAIS. 

PROVA. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. – Nos 

termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de 

inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, considera-se presumido 

o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, desde que 

comprovado o evento danoso.” RECURSO ESPECIAL Nº 468.573 - PB 

(2002/0122013-9) RELATOR: MINISTRA ELIANA CALMON Data 

Julgamento: 07/08/2003 - 2ª Turma STJ EMENTA: “INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO - PROVA. 1. Jurisprudência 

desta Corte pacificada no sentido de que a indevida inscrição no cadastro 

de inadimplentes, por si só, é fato gerador de indenização por dano moral, 

sendo desnecessária a prova objetiva do abalo e à reputação sofrida pelo 

demandante. 2. Recurso especial conhecido, mas improvido.” RECURSO 

ESPECIAL Nº 556.745 - SC (2003/0101743-2) RELATOR : MINISTRO 

CESAR ASFOR ROCHA Data Julgamento: 14/10/2003 - 4ª Turma STJ 

EMENTA : “DANO MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido 

de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, 

prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material.” RECURSO 

ESPECIAL Nº 570.950 - ES (2003/01121219-2) RELATOR : MIN. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO Data Julgamento: 29/06/2004 - 3ª Turma STJ 

EMENTA : “DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. 1. 

(...omissis...). 2. (...omissis...). 3. A existência do fato, no caso, o protesto 

indevido e a inscrição em cadastro negativo, é suficiente para justificar a 

condenação por dano moral.” RECURSO ESPECIAL Nº 536.980 - MT 

(2003/0062015-6) RELATOR : MIN. ALDIR PASSARINHO JUNIOR Data 

Julgamento: 10/08/2004 - 4ª Turma STJ EMENTA : “AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE 

CANCELAMENTO EM CADASTRO DE CRÉDITO E PROTESTO INDEVIDOS. 

PROCEDÊNCIA. PROVA DO PREJUÍZO. DISPENSA. FATO OBJETIVO. - I. 

Desnecessária a prova do prejuízo moral causado em caso de inscrição 

negativa em entidade cadastral e protesto indevido de título, por óbvio os 

efeitos nocivos do ato perante o meio social e comercial em que vive a 

vítima. II. (...omissis...). III. (...omissis...). 4. Recurso especial não 

conhecido.” RECURSO ESPECIAL Nº 710.959 - MS (2004/0178047-1) 

RELATOR : MINISTRO BARROS MONTEIRO Data Julgamento: 20/09/2005 - 

4ª Turma STJ EMENTA : “RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. 

PROTESTO INDEVIDO E ONJUSTA INSCRIÇÃO NA SERASA. PROVA DO 

DANO E DO NEXO CAUSAL. – A exigência da prova do dano moral 

satisfaz-se com a demonstração do indevido protesto do título e da 

irregular inscrição no cadastro de proteção ao crédito.” RECURSO 

ESPECIAL Nº 782.278 - ES (2005/0154501-0) RELATOR : MINISTRO 

JORGE SCARTEZZINI Data Julgamento: 18/10/2005 - 4ª Turma STJ 

EMENTA : “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. (...omissis...). 2. Improcedem as alegações de 

ausência de danos, porquanto, consoante entendimento firmado nesta 

Corte, a simples inscrição indevida no cadastro de devedores já é 

suficiente para gerar dano reparável (“O dano decorre do próprio ato 

lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pelos autores, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, 

gerando direito à ressarcimento”, in: Resp. nºs: 110.091/MG, Rel. Min. 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 28.08.00; 196.824, rel. Min. CÉSAR 

ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99, 323.356/SC; Rel. Min. ANTONIO PÁDUA 

RIBEIRO, DJ 11.06.2002 ) . V-DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO 

(FUNDAMENTOS JURÍDICOS) Uma vez reconhecida à existência do dano 

moral, e o consequente direito à indenização dele decorrente, necessário 

se faz analisar o aspecto do quantum pecuniário a ser considerado e 

fixado, não só para efeitos de reparação do prejuízo, mas também sob o 

cunho de caráter punitivo ou sancionário, preventivo, repressor. E essa 

indenização que se pretende em decorrência dos danos morais, há de ser 

arbitrada, mediante estimativa prudente, que possa em parte, compensar o 

"dano moral" da Autora, no caso, a súbita surpresa que lhe gerou 

constrangimentos, de ter seu nome incluído injustamente no serviço de 

proteção ao crédito. Com relação à questão do valor da indenização por 

esses danos morais, a Autora pede permissa venia para trazer à colação 

alguns entendimentos jurisprudenciais a respeito da matéria: Ag Rg no 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 476.632 - SP RELATOR : MIN. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO Data Julgamento: 06/03/2003 - 3ª Turma STJ 

EMENTA : “INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COBRANÇA E REGISTRO 

INDEVIDOS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUROS DE MORA. 

PRECEDENTES. 1. (...omissis...). 2. A indenização fixada, 50 salários 

mínimos por cobrança e inscrição indevidas no cadastro de inadimplentes, 

não pode ser considerada absurda, tendo o Tribunal de origem se 

baseado no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, que norteiam 

as decisões desta Corte. 3. (...omissis...). 4. (...omissis...).” RECURSO 

ESPECIAL Nº 607.957 - MT (2003/0174368-7) RELATOR: MINISTRO 

FERNANDO GONÇALVES Data Julgamento: 04/11/2004 - 4ª Turma STJ 

EMENTA : “DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERASA. 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. (...omissis...). 2. (...omissis...). 3. Tem 

admitido o STJ a redução do quantum indenizatório, quando se mostrar 

desarrazoado, conforme acontece, in casu, em que inscrito indevidamente 

o nome do pretenso devedor em cadastro de inadimplentes, dado que a 

Quarta Turma tem fixado a indenização por danos morais em montante 

equivalente a cinquenta salários mínimos, conforme vários julgados. 4. 

Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, provido, apenas 

para reduzir a indenização.” RECURSO ESPECIAL Nº 782.912 - RS 

(2005/0156988-7) RELATOR : MINISTRO FERNANDO GONÇALVES Data 

Julgamento: 08/11/2005 - 4ª Turma STJ EMENTA : “DANOS MORAIS. 

PRESSUPOSTOS FÁTICOS. RECUSO ESPECIAL. SÚMULA 7-STJ. 

QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...omissis...). 2. (...omissis...). 

3. . . . em casos semelhantes, em que há inscrição ou manutenção 

indevida de nome de pretenso devedor em cadastro de inadimplentes, esta 

Corte tem fixado a indenização por danos morais em valor equivalente a 
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cinqüenta salários-mínimos.” Portanto, diante da hodierna jurisprudência 

que se assemelha ao caso em baila, ampara a Autora, na melhor forma de 

direito, e como ponderação, sua pretensão a fim de que sejam as 

Requeridas condenadas a lhe pagar, a título de indenização por danos 

morais, a quantia de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos, o que, 

nesta data, equivale a R$ 101.700,00 (cento e um mil e setecentos reais). 

VI-DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA Inicialmente, no tocante a 

esse tópico, cumpre-nos o dever de enfatizar que é perfeitamente cabível 

a antecipação dos efeitos da tutela de mérito na Justiça Comum bem como 

em sede dos Juizados Especiais. Nesse sentido: “É compatível com o rito 

estabelecido pela Lei nº 9.099/95 a tutela antecipada a que alude o art. 

173 do CPC” (Enunciado nº 6, da 1ª Reunião realizada com os Juízes de 

varas Cíveis e dos Juizados Especiais do Rio de Janeiro, dezembro de 

1995). Marisa Ferreira dos Santos – Desembargadora do TRF 3ª Reg. e 

ex-coordenadora dos Juizados Federais de SP e MS, in Sinopses 

Jurídicas, Ed. Saraiva, 2004, p. 99. “Art. 273, CPC: O Juiz poderá, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 

convença da verossimilhança da alegação e: I – haja fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado abuso 

de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Toda 

negativação/protesto gera dano de difícil reparação, constituindo abuso e 

grave ameaça, abalando o prestígio creditício que gozava a Autora na 

Praça. Todavia, a Autora nada deve, razão pela qual os protestos são 

totalmente descabidos! Temos por concluir que a atitude das Requeridas, 

de negativar o nome da Autora, não passa de uma arbitrariedade, eivada 

de ilegalidades, que deverá por isso, ao final, ser declarada insubsistente, 

em caráter definitivo. Verifica-se, MM. Juiz, que a situação da Autora 

atende perfeitamente a todos os requisitos esperados para a concessão 

da medida antecipatória, pelo que se busca, antes da decisão do mérito 

em si, a ordem judicial para o cancelamento dos efeitos dos protestos de 

seu nome junto ao Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças-MT e demais 

órgãos de proteção ao crédito; para tanto, requer-se de V.Exa., se digne 

determinar a expedição de Ofício às Rés, nesse sentido. VII-DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (Aplicação de multa penal) Em sendo deferido o 

pedido da Autora, como assim aguarda confiante, no que se refere às 

providências e obtenção do resultado prático, que devem ser tomadas 

pelas Rés, no sentido de cancelar os efeitos do Protesto em nome da 

Autora junto ao Cartório do 2º Ofício de Barra do Garças-MT e demais 

órgãos de proteção ao crédito, requer-se seja assinalado prazo às 

mesmas para cumprimento da ordem judicial. Ainda, na mesma decisão, 

ainda que provisória ou definitiva, requer a Autora, seja fixado o valor de 

multa penal por dia de atraso ao cumprimento da ordem, com base no art. 

644, cc. art. 461, ambos do CPC, com as introduções havidas pela Lei nº 

10.444, de 07.05.2002. VIII-DOS MEIOS DE PROVA E REQUERIMENTOS A 

Autora protesta pela produção de todas as provas admissíveis em juízo, 

juntada de novos documentos, perícias de todo gênero (se necessário), 

bem como pelo depoimento pessoal dos representantes legais das Rés, ou 

seus prepostos designados, sob pena de confissão, oitiva testemunhal, 

vistorias, laudos e perícias – se necessidade houver, para todos os 

efeitos de direito. IX-RESUMO DOS PEDIDOS Por tudo exposto, serve a 

presente Ação, para requerer a V. Exa., se digne: a)- em razão da 

verossimilhança dos fatos ora narrados, conceder, liminarmente, a tutela 

antecipada, de forma “initio littis” e “inaudita altera pars”, para os fins de as 

Requeridas serem obrigadas, de imediato, a tomar as providências 

administrativas necessárias, cancelamento dos PROTESTOS em nome da 

Autora, por conseguinte, a exclusão do nome da mesma dos cadastros do 

SPC, SCPC e demais órgãos de proteção ao crédito; b)- os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, em razão da situação econômica da 

Requerente não lhe permitir pagar as custas do processo, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família, segundo DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA EM ANEXO, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, 

tendo em vista, também, o próprio objeto da presente demanda; c)- em 

sendo deferido o pedido constante no item “a”, seja expedido o 

competente Ofício Judicial às empresas-Rés, assinalando-se prazo para 

cumprimento da ordem, com a fixação de multa por dia de atraso, com 

base no art. 644, cc. art. 461, ambos do C.P.C.; d)- ordenar a CITAÇÃO 

das REQUERIDAS nos endereços inicialmente indicados, quanto à 

presente ação, e sobre a decisão proferida em sede liminar, sendo esta 

realizada por via postal (SEED) – visando maior economia e celeridade 

processual, para que, perante esse Juízo, apresente a defesa que tiver, 

dentro do prazo legal, sob pena de confissão quanto à matéria de fato ou 

pena de revelia, com designação de data para audiência a critério do D. 

Juízo; devendo ao final, ser julgada PROCEDENTE a presente Ação, sendo 

a mesma condenada nos seguintes termos: e)- condenar as Rés, ao 

pagamento de uma indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos 

danos morais causados a Autora, tudo conf. fundamentado, em valor 

pecuniário justo e condizente com o caso apresentado em tela, qual, no 

entendimento da Autora, amparada em pacificada jurisprudência, deve ser 

equivalente a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos, o que, nesta data, 

equivale a R$ 101.700,00 (cento e um mil e setecentos reais), ou então, 

em valor que esse D. Juízo fixar, pelos seus próprios critérios analíticos e 

jurídicos; f)- ainda, condenar as Rés ao pagamento das custas 

processuais que a demanda por ventura ocasionar, bem como perícias 

que se fizerem necessárias, exames, laudos, vistorias, conforme 

arbitrados por esse D. Juízo; g)- incluir na esperada condenação das Rés, 

a incidência juros e correção monetária na forma da lei em vigor, desde 

sua citação; h)- sejam todas as verbas da condenação apuradas em 

regular execução de sentença, por perícia contábil, se necessidade 

houver. i)- A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. j)- honorários advocatícios sucumbenciais na base de 20% (vinte 

por cento). X-DO VALOR DA CAUSA Dá-se à presente causa, o valor de 

R$ 101.700,00 (cento e um mil e setecentos reais), para todos os efeitos 

de direito e alçada, equivalente ao valor da indenização pretendida pela 

Autora – desde a citação das Rés, pelo que se pede v. respeitável. 

Nestes Termos, Pede e Espera Deferimento. Barra do Garças - MT, 28 de 

novembro de 2013. LAÍS DAIANE MAGALHÃES PERES OAB/MT-15.835

Despacho/Decisão: VISTOS.Defiro o pedido de citação por edital da 

requerida M. S. de Medeiros e Cia Ltda, nos termos da decisão de fls. 

163.Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda do Valle 

Carneiro, digitei.

Barra do Garças, 14 de agosto de 2018

Edinalva Laurenço Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 103153 Nr: 8157-21.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 CERTIDÃO

Conforme a CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do último Cálculo de 

Liquidação de Pena efetuado nos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54444 Nr: 3167-60.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre César Brainer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE CÉSAR BRAINER, Rg: 

1.719.426-6, Filiação: Maria Roseane Brainder, data de nascimento: 

09/02/1986, natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), serviço geral, 

Telefone 64-9625-2983. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Ante o exposto, em conformidade com o art. 413 do Código de 

Processo Penal, julgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase 

procedimental, pronunciando ALEXANDRE CÉSAR BRAINER, devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do no art. 121, caput, 

c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim de que seja definitivamente 

julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.P.R.I.C.Operando-se a preclusão “pro 

judicato”, remetam-se os autos à 1ª Vara.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 08 de outubro de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191862 Nr: 11619-44.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleoncio de Arruda Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELEONCIO DE ARRUDA SILVA, Cpf: 

25280546100, Rg: 0984762-6, Filiação: Izolina Cordeiro da Silva, data de 

nascimento: 27/02/1974, brasileiro(a), natural de Pedro Gomes-MS, 

garimpeiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Art. 121, §2°, inc. II c/c Art. 14, inc. II, ambos do Código 

Penal com implicações da lei 8.072/90

Despacho: Vistos em correição.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o 

acusado, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

361, do CPP, com os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma 

legal, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 

(CPP, art. 396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 08 de outubro de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167125 Nr: 9820-34.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domírcio Miguel Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 167125 Expeça-se alvará de autorização para o 

cumprimento da pena em regime semiaberto. No ato do cumprimento do 

alvará de autorização o Oficial de Justiça deverá indagar o reeducando se 

irá residir nesta cidade, declinando seu endereço. Caso o reeducando 

manifeste interesse em residir em outra comarca do Estado de Mato 

Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, independentemente 

de nova conclusão. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 

31.10.2018, alterando o regime para o semiaberto. Incabível indulto uma 

vez que o reeducando não cumpriu ½ da pena até 25.12.2017, não 

preenchendo o requisito objetivo previsto no art. 1º, inciso III, do Decreto 

nº 9.246/17. Incabível comutação, uma vez que o reeducando não cumpriu 

¼ da pena até 25.12.2017, não preenchendo o requisito objetivo previsto 

no art. 7º, inciso I, alínea “a”, do Decreto nº 9.246/17. Expeça-se guia 

definitiva de fls.06/06-v. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças, 

31.10.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 273169 Nr: 3060-59.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 Vistos em correição.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

Uma vez que não apresentada preliminares, designo o dia 21.03.2019, às 

15:30 horas (horário oficial de Cuiabá/MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do artigo 436 do Código de Processo Penal, no valor de 1 

(um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por 

crime de desobediência e condenação ao pagamento das custas da 

diligência (CPP, art. 219).

Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, depreque-se sua 

oitiva.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 161195 Nr: 2040-43.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesulei Morais Martins, Welton Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 Vistos em correição.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

Uma vez que não apresentada preliminares, designo o dia 19.02.2019, às 

16 horas (horário oficial de Cuiabá/MT), para a audiência de instrução e 

julgamento.

Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).
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Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do artigo 436 do Código de Processo Penal, no valor de 1 

(um) a 10 (dez) salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por 

crime de desobediência e condenação ao pagamento das custas da 

diligência (CPP, art. 219).

Havendo testemunhas residentes em outras comarcas, depreque-se sua 

oitiva.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 205281 Nr: 6748-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6748-34.2015.811.0004 – Cód.: 205281

Vistos em correição.

Recebo a apelação interposta pela defesa do réu (CPP, art. 593).

Intime-se o apelante para o oferecimento de suas razões, no prazo de 8 

(oito) dias (CPP, art. 600).

Oferecidas as razões (CPP, art. 600), intime-se o Ministério Público para 

contrarrazoar, no prazo legal.

Por fim, intime-se o réu pessoalmente acerca da sentença, a fim de que 

não seja arguida qualquer nulidade.

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 30 de outubro de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 94866 Nr: 8628-71.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weno Gonçalves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062, Fernando César Bortolaia - OAB:MT 5.444

 Vistos, etc.

Oficie-se a OAB para que apure eventual falta do advogado constituído 

que abandonou a defesa do denunciado.

 Sem prejuízo, aplico ao advogado Dr. Dejalma Ferreira dos Santos multa 

de 1 (um) salário mínimo em razão do abandono do processo, sem 

prejuízo, nomeio a Defensoria Pública.

Abra-se vistas a Defensoria para tomar ciência da nomeação e ao 

Ministério Público para se manifestar quanto a não intimação das 

testemunhas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Lizandra Lima, estagiária de 

direito, nomeada ad hoc, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011466-06.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DOS SANTOS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, a fim de retirar a Certidão de Dívida 

expedida nos autos, para os devidos fins.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012319-10.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012323-47.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BENSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012324-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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EVELYN PAULA ROCHA MARCOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020028-33.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON KLEITON RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 144,80 (cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-81.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA TATIANE CALDEIRA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), referente à taxa. Fica cientificado 

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

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 12/12/2018 Hora: 13:20 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAINA EMANUELA DE AQUINO MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E.C. TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA OAB - MT0018582A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida, para no prazo de quinze (15) dias 

efetue valor R$12.479,40 (doze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e 

quarenta centavos) sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012332-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO RODRIGUES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE GOMES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 144,80 (cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010719-51.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos), referente à taxa. Fica cientificado 

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

ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de 

e n d e r e ç o  d o  s e u  n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011044-60.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON SOUSA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE OAB - MT0005771A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria da Vara 

Especializada dos Juizados Especiais, a fim de retirar a Certidão de Dívida 

expedida nos autos, para os devidos fins.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001620-11.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YEHYA CHAKIB GHALFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

JX VENDAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte exequente, por meio de sua advogada, da designação 

da audiência de conciliação para 12/12/2018 Hora: 13:40 (Horário de Mato 

Grosso) a ser realizada na sede do juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011751-62.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERREIRA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI OAB - MT0014179S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO OLIVEIRA VAZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011551-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 144,80 (cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012334-76.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA BARRA DO GARCAS-MT (AG.0571-1) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012361-59.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001892-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ELIAS MARTINS FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA EDUARDA DA SILVA OAB - MT23203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ALVES REZENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio de seus advogados, para 

comparecerem à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 12/12/2018 Hora: 15:40 (Horário de Cuiabá-MT).

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001145-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ASSUNCAO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001331-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 
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1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ODONE LUIZ BUSANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020032-70.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRA ALMEIDA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001834-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012394-83.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE JESUS OAB - MT0018483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000901-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA REGINA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 
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admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012397-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PIRES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011936-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO ROSA DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 144,80 (cento e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012403-11.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA MAXIMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012422-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR EURIPEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012424-21.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDO DOS FREIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA FULLIN DE CASTRO OAB - MT0020273A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001542-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AFONSO MOURA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

1- INTIME-SE a parte autora para que justifique a ausência na solenidade, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena extinção com condenação em 

custas processuais. 2- CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA RONDON PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

1- INTIME-SE a parte autora para que justifique a ausência na solenidade, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena extinção com condenação em 

custas processuais. 2- CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012514-29.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 

vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA VITORIA RONDON PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1- INTIME-SE a parte autora para que justifique por quais razões não 

compareceu à solenidade. 2- Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias, 

com ou sem justificativa comprovada, faça conclusos para decisão. 3- 

Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012528-13.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte requerente para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e 
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vinte e três centavos), referente a taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001578-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

1- INTIME-SE a parte autora para que justifique por quais razões não 

compareceu à solenidade. 2- Ultrapassado o prazo de 05 (cinco) dias, 

com ou sem justificativa comprovada, faça conclusos para decisão. 3- 

Expeça-se o necessário. 4- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012004-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE SOUZA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Processo n. 

8012004-79.2016.8.11.0004 Intimação da parte autora, por meio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento referente a condenação (multa de dez por cento (10%) do 

valor da causa em decorrência da Litigância de má-fé), correspondente ao 

valor de R$ 1.448,00 (hum mil quatrocentos e quarenta e oito reais), sob 

pena de aplicação das multas do artigo 523 do CPC. BARRA DO GARÇAS, 

31 de outubro de 2018 RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor Judiciário 

(Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012004-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE SOUZA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 144,80 (cento e e 

quarenta e quatro reais e oitenta centavos), referente à taxa. Fica 

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

DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra 

de endereço do seu navegador de internet o l ink: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário (Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012201-34.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), referente a custas, e R$ 176,00 (cento e 

setenta e seis reais), referente à taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. RODRIGO ADRIANO DEMÉTRIO Gestor 

Judiciário (Assinado eletronicamente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012082-44.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUCIA CRISTINA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 280,00 (Duzentos e oitenta reais), referente à taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar 

diretamente na barra de endereço do seu navegador de internet o link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 
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CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012171-67.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UEDER FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-54.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABDORALDO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA TATIANE CALDEIRA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do POLO ATIVO, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Esse valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), referente às 

custas judiciais e R$ 137,76 (Cento e trinta e sete reais e setenta e seis 

centavos), referente à taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

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

JUIZADO ESPECIAL”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

n a v e g a d o r  d e  i n t e r n e t  o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/juizado-especial/condenacaoCustasTa

xas, clicar no item Condenação de Custas e Taxas, preencher os campos 

com o número único do processo, marcar as caixas dos itens custas e 

taxas, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o CPF do 

pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá anexá-la nos autos. Advertência: Fica Vossa 

Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 156726 Nr: 8978-88.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filinto Corrêa da Costa 

Junior - OAB:MT/11.264, Luciano Luís Brescovici - OAB:6814-B/MT

 Certifico e dou fé que procedo a intimação do autor do fato JBS S/A , na 

pessoa de seus advogados Dr FILINTO CORRÊA DA COSTA JUNIOR e Dr 

LUCIANO LUIS BRESCOVICI para comparecer a audiência preliminar 

designada para o dia 13 de dezembro de 2018, às 16h00min (horário de 

Cuiabá-MT). Eu, ______ Marcenilda da Silva Faria, estagiária, quem digito e 

assino.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL 02/2018

ALISTAMENTO DE JURADOS – 2019

A Excelentíssima Senhora Helícia Vitti Lourenço, MMº juíza de Direito da 1ª 

Vara Criminal, e Presidente do Tribunal Popular do Júri da Comarca de 

Cáceres/MT, na forma da lei, etc...etc...

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que foi proclamado a lista de jurados definitiva que servirão nas 

sessões periódicas do Tribunal do Júri desta Comarca de Cáceres/MT, no 

ano de 2019, de conformidade com artigo 436 a 446 do Código de 

Processo Penal, abaixo transcritos:

 

SERVIDORES UNEMAT - CAMPUS

1. ABEL DE ARRUDA

2. ALESSANDRO SPINOLA BERGAMO

3. ANA PAULA DE OLIVEIRA

4. DELCINO LEANDRO ARTICO

5. EDUARDO DIAS MAIA

6. EVA ODILMA SABALA DA SILVA

7. EVERSON MARIANO FRANCA

8. FABIANO FERNANDES DE O. PINTO

9. GILDO SANTANA

10. GONÇALO RIBEIRO DA SILVA

11. HELITON FERREIRA ORTIZ

12. JANILDE BENTO SOARES DA SILVA

13. JONATAS BELISARIO SANTIAGO

14. JOSAFA GOMES PEREIRA

15. LUCAS SOUZA KNIPPELBERG
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16. LUIZ RODRIGUES

17. MANOEL FERREIRA DA SILVA

18. MARCOS GONÇALVES DE OLIVEIRA

19. NELZABETE SILVINO DA SILVA LIMA

20. NIZIO DE BARROS COSTA

21. ODAIR JOSE DA SILVA

22. OTANIEL DIONISIO DOS SANTOS

23. PAULO SERGIO PIRES DA SILVA

24. REINALDO BENEDITO DE MATOS

25. RENE ARNOUX DA SILVA CAMPOS

26. ROSINEIRE DOS SANTOS PEREIRA

27. SUELI DE LOUDES SILVA

28. RENATO MIGUEL FERNANDES

29. WELLINGTON APARECIDO AIRES

 

SERVIDORES UNEMAT - REITORIA

1. AILTON FLORIANO SOUZA SERRA

2. HENRIQUE SEGURA VIOLIN

3. ADEMIR CARDOSO DA SILVA

4. DERICK VICTOR DE SOUZA CAMPOS

5. ELAINE APARECIDA RIBEIRO DELUQUI

6. ELSON DOMINGOS DA SILVA

7. ELTON FELIX DE OLIVEIRA BENEVIDES

8. ESTEVAN MARCIO RIBA DE N. MELGAR

9. KATIUSCIA VILELA DOS REIS

10. LUCIANA CORREA PINTO BARBOSA

11. LUCIANO DE PINHO GARCIA

12. MARTA DE OLIVEIRA CORREA

13. HUGO PEREIRA DE MORAES

14. JOICE JERONIMO SILVA

15. JONATHAN ANDERSON DE PAULA CALDAS

16. PAULO DANIEL CAZARIN

17. PAULO ROBERTO JUSVIAK DAMBROS

18. RAFAEL MORAIS PINTO

19. RENATA SANTANA DA SILVA

20. VALDIR DOS SANTOS

21. WOLBER RICHER DA SILVA CARIOCA

 

SERVIDORES – PREFEITURA MUNICIPAL

1. ACALONE MENDONÇA AGUIAR

2. ADERGINIA APARECIDA BARBOSA FLORENCIO

3. ADJAIR MOREIRA DOS SANTOS

4. ADRIANA BRUNOZI SANTOS

5. AIRENO DE SOUZA SILVA

6. ALESSANDRA PEDROSA FERREIRA

7. ALESSANDRO DE OLIVEIRA SOARES

8. ALEX ANTONIO DA CRUZ

9. ANGELA MARIA SANTOS

10. APARECIDA DE MELO

11. ARIELLY APARECIDA DA SILVA LEODORO

12. AVELINO SENA SANTIAGO

13. CALSURAYANA GOMES OLIVEIRA PEREIRA

14. CAMILA DA SILVA CAMPOS REIXEIRA

15. CARLA PATRICIA PEREIRA SANTANA

16. CARLOS AIRES DA SILVA

17. CAROLINA MARTINS CARREIRO

18. CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVEIRA

19. CHARLENE SEVERO BORGES

20. CLAUDIA APARECIDA SOUTO E SILVA

21. CLAUDIANE MIRANDA DO CARMO

22. CLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA

23. CLEIDE DE ALCANTRARA SILVA

24. CLEIRE PEREIRA DA SILVA

25. CLEUSA CRUZ NUNES

26. CLOTILDE CLARA DA SILVA

27. CONSUELO PINHEIRO ALVES

28. CRISTIANE MALHO ABBADE GOUVEIA SEBASTIAO

29. DANIEL RODRIGUES TEIXEIRA

30. DANIELA MENEGUCCI

31. DANILTON ROCHA TEOTONIO

32. DELIANNE SILVA DE JESUS

33. DENISE MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO

34. EDENILDA DE ARAUJO CORREA

35. EDILZA APARECIDA RODRIGUES

36. EDITE MARIANO DA COSTA MELO

37. EDSON FLAVIO SANTOS

38. ELAINE GISELE VIDAL

39. ELBA MARA DOS SANTOS

40. EMILENE CLEIDE INACIA DUTRA

41. ERICA LIMA TEOTONIO

42. ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA

43. EULENE VIEIRA MORAES

44. EVERALDO LUIZ DA SILVA

45. EVYANE SAMPAIO SERAPIAO RODRIGUES

46. FABIANA CAVALHO DE MEDEIROS VIEIRA

47. FABIO GUSTAVO PEREIRA

48. FABIO LUIZ SANTOS LOURENÇO

49. FATIMA GISELE MOREIRA DE MORAES MUNIZ

50. FERNANDA FERNANDES DA CRUZ

51. FILINDA LEITE DA SILVA

52. FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI

53. FRADIA CICERA DE CASTRO TSUKAMOTO

54. FRANCIANE APARECIDA CHAVES FERRARI

55. FRANCIELI MATIAS DE OLIVEIRA

56. FRANCISCA MATIAS DE CAMPOS LEITE

57. FRANK ANACLETO CHAVES

58. GIANE AKIMOTO FURTADO

59. GILDENE NUNES MACIEL

60. GILZA FERREIRA GOMES

61. GISLEIDE SILVA LOPES

62. GRACIANE ANICETO DA SILVA FONSECA

63. HELENA NEVES DE ALMEIDA

64. IGNIS MARCIELLE VIEIRA SOBRAL MACEDO

65. IRENI OLIVIA BIOLLADO

66. IRIS DE LIMA SILVA

67. IRIS LUCIANA MOREIRA DE MORAES

68. ISABEL APARECIDA SILVA DOS SANTOS

69. IVANETE SANTOS BARROS

70. IVETE CAMARGO DE CARVALHO MELO

71. IVONEIDE DA SILVA ASSUNÇÃO

72. IZABEL CRISTINA FRANÇA DA SILVA

73. JAIR PAULO XAVIER DE SOUZA

74. JAIRO ANONIO DESTACIO

75. JANAINA BISPO DE BARROS

76. JANE ANTUNES MAGALHAES

77. JANETE APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA AMORIM

78. JANINE APARECIDA FERREIRA EGUES CANDIA

79. JESSICA SILVEIRA SEGER

80. JESUINA MIRANDA DA SILVA

81. JOANA AUGUSTA DOS SANTOS DE MELO

82. JOCILENE APARECIDA DE ALMEIDA BRAUNAS

83. JOCINEIA MIRANDA CRUZ

84. JOELMA APARECIDA DA SILVA

85. JOIZEANNE PEDROSO PIRES CHAVES

86. JORGE LEANDRO PEREIRA

87. JOSANE MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

88. JOSE BENILTON LEITO POMPILIO

89. JOSEANE COSTA CAMPOS

90. JOYCE KELLEN EPIFANIO DE SOUZA

91. JOZIANE ALBINA BRUNELLI

92. JUCIANE DE SOUZA PINHEIRO

93. JUCIMEIRE CARDOSO GONÇALVES

94. JULIO CESAR BORGES

 

SERVIDORES – EE ONZE DE MARÇO

1. ANA CLAUDIA BRAZ ONEZORG

2. EDSON FELIX DA SILVA

3. JOSE MARIA DE SOUSA

4. LUCIANA MARTINEZ DE OLIVEIRA COSTA

5. PATRICIA CARVALHO DUTRA

6. ELDER RAMOS MARTINS

 

SERVIDORES – EE SENADOR MARIO MOTTA

1. CEILA BENEDITA DE ARRUDA
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2. CARLOS FONSECA CABRAL

3. GISLAINE FERNANDES DOS SANTOS

4. EVANILDO ALVES RICARTE

 

SERVIDORES – EE Dr. LEOPOLDO AMBRÓSIO FILHO

1. CATIA APARECIDA MIGUEL FERNANDES

2. OTACIO FERREIRA RAMOS

3. GEORGES MOUSSA FARES JUNIOR

4. FLAVIO LUIZ SILVA PAES

 

SERVIDORES – EE SÃO LUIZ

1. ELINA MONTEIRO RODRIGUES

2. FIRMINA APARECIDA DOS SANTOS ROCHA

3. IVETE DE OLIVEIRA ESPACINI DOS REIS

4. ANA DE ARRUDA PINHEIRO

5. TEREZA CRISTINA VIDAL DANTAS

6. LUCILA APARECIDA DE MORAES MAGALHAES

 

SERVIDORES – EE Dr. JOSÉ RODRIGUES FONTES

1. DELMA BARBOSA GOMES DE MELLO

2. DENISE DE LA FUENTE GOLTARA GIL

3. JOANNE DE OLIVEIRA COSTA

4. AURENICE DE FATIMA GONZAGA VANINI

 

SERVIDORES – EE FREI AMBRÓSIO

1. LUIZINHO LEMES DA SILVA

 

SERVIDORES – EE DEMÉTRIO COSTA PEREIRA

1. GISELE FARIA DA ROCHA

2. ANASTACIA DE CRUZ MORAES ALVARES

3. JUSSARA CARDOSO GONCALVES

4. KATIA SIMONE DA SILVA LICA

5. FILINDA LEITE DA SILVA

 

SERVIDORES – EE ESPERIDIÃO MARQUES

1. PIEDADE DE CENA ALMEIDA

2. SILVANA NUNES

 

SERVIDORES – EE UNIÃO E FORÇA

1. ANDREA LEMES LUSTIG

2. JENILSON DE AGUIAR BIANO

3. JUCIARA RODRIGUES SOUZA ZATTAR

4. RAFAEL COSTA TAKAKI

 

SERVIDORES – CEJA MILTON MARQUES CURVO

1. ESDRAS CREPALDI LEITAO

2. ROBSON JOSE FAUSTINO

3. ASCENCIO FRANCO DOS SANTOS

4. DEJANE ANDRE SOARES DOS SANTOS

5. EDINEIA NATALINO DA SILVA SANTOS

6. ELSON DE MORAIS RODRIGUES

 

SERVIDORES - EE Des. GABRIEL PINTO DE ARRUDA

1. ANTONIO WILSON DOURADO

2. MARIA CLAUDIA MAQUEA ROCHA MATTIA

 3. CRISTIANE SILVA FARIAS DE SOUZA

 

SERVIDORES – EE Prof. ANA MARIA DAS GRAÇAS SOUZA NORONHA

1. DANIELLI DOS SANTOS CARVALHO

2. EDILSON MENDES DA SILVA

3. ROSANGELA BORTOLOZO OLIVEIRA

4. WANDERSON MATOS E SILVA

 

SERVIDORES – EE CRIANÇA CIDADÃ

1. EURICO CABREIRA DOS SANTOS

2. ELIANE NASCIMENTO FARIA GAMA

 

SERVIDORES – EE NATALINO FERREIRA MENDES

1. LUZIA PINTO DE ARAUJO

2. ROSELI FERREIRA LIMA

3. ROMAR WILLIAM RODRIGUES

 

SERVIDORES – EE JOÃO FLORENTINO SILVA NERI

 1. CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA QUINTANS

2. CLAUDETE PINHEIRO DE OLIVEIRA

3. ROBSON CEZAR HURTADO

 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA

1- DÉLIA APARECIDA DE MACEDO ROJAS

 

Art. 434, do CPP: "O serviço do júri é obrigatório. O alistamento 

compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 

idoneidade.

§ 1º: Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2º: A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado".

Art. 446, do CPP: "Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis 

os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à 

equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código".

Dado e passado nesta cidade e comarca de Cáceres-MT, aos 31 dias do 

mês de outubro do ano de 2018. Eu, ____________________, Antônio 

Marcos Nolasco, Gestor Judicial da Primeira Vara Criminal, subscrevi.

HELICIA VITTI LOURENÇO

JUIZA DE DIREITO

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. L. (RÉU)

D. C. P. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001447-78.2018.8.11.0006 AUTOR(A): DIMAS PEREIRA LEITE RÉU: 

DJALMA PEREIRA LEITE, DJAMIL CARLOS PEREIRA Vistos etc. Trata-se 

de Ação Declaratória de União Estável “Post Mortem” proposta por Dimas 

Pereira Leite em desfavor de Djalma Pereira Leite e Djamil Carlos Pereira, 

todos devidamente qualificados nos autos. Narra a parte autora, em 

síntese, que casou com a “de cujus” Waldira Barbosa Pereira Leite em 

1968 e se separaram judicialmente em 2005, sendo os requeridos frutos 

do relacionamento entre ambos. Narra, ainda, que após a separação 

judicial reataram o relacionamento como se casados fossem até o 

falecimento de Waldira Barbosa Pereira Leite. Relata, por fim, que busca 

declaração judicial de união estável para fins de pleitear pensão por morte 

junto ao Estado de Mato Grosso. Juntou documentos que entende 

pertinente para corroborar os fatos mencionados na exordial, requerendo, 

ao final, o reconhecimento da união estável “post mortem”. Realizada 

audiência para tentativa de conciliação, esta restou frutífera nos termos 

propostos pelas partes, oportunidade em que os requeridos Djalma Pereira 

Leite e Djamil Carlos Pereira reconheceram espontaneamente a união 

havida entre a Sra. Waldira Barbosa Pereira Leite e o Sr. Dimas Pereira 

Leite. É o breve relatório. Decido. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita 

aos requeridos, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. O § 3º 

do artigo 226 da Constituição Federal reconhece a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar. Este dispositivo constitucional 

encontra-se atualmente disposto expressamente no artigo 1.723 do 

Código Civil, que aponta os elementos para o seu reconhecimento. “É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com objetivo de constituição de família.” No caso vertente, 

pelas provas produzidas, notadamente pelo reconhecimento espontâneo 

dos Requeridos Djalma Pereira Leite e Djamil Carlos Pereira, onde restou 

demonstrado que o Requerente realmente manteve uma convivência 
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duradoura com a de cujus Waldira Barbosa Pereira Leite desde 2005 até a 

data de seu óbito. Neste contexto, provada está a união estável bem como 

a necessidade de seu reconhecimento. Nesse sentido, transcrevo o 

seguinte julgado: “PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO 

ESTÁVEL POST MORTEM. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

Tendo a parte autora/apelante comprovado a presença dos requisitos 

legais, deve ser reconhecida a união estável post mortem, 

reconhecendo-se, inclusive, que os bens do casal foram adquiridos na 

constância do relacionamento. (TJ-DF 20150310092622 – Segredo de 

Justiça 0009118-97.2015.8.07.0003, Relator: ESDRAS NVES, Data de 

Julgamento: 22/11/2017, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 28/11/2017. Pág.: 283/340)” Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e RECONHEÇO e DISSOLVO a União Estável 

“Post Mortem” havido entre Dimas Pereira Leite e Waldira Barbora Pereira 

Leite, e, em consequência, declaro extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas, uma vez que ambas as partes são beneficiários da 

justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas e taxas 

judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Em seguida, arquivem-se 

com as baixas necessárias e anotações estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres, 30 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005360-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. Q. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005360-68.2018.8.11.0006 REQUERENTE: THIAGO MAZZO CAETHANO 

REQUERIDO: TABITA QUEIROZ MATOS Vistos etc. Em sede de Juízo de 

retratação mantenho a decisão vergastada pelos seus próprios 

fundamentos. Outrossim, aguarde-se decisão do recurso de Agravo de 

Instrumento. Ademais, cumpra-se integralmente a decisão inicial, 

citando-se e intimando-se as partes para comparecimento à audiência de 

conciliação e mediação a ser agendada e realizada pelo Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca. Às providências. 

Cumpra-se. Cáceres, 22 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002541-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002541-61.2018.8.11.0006 AUTOR(A): SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA 

RÉU: WALDENEY ALVES SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a 

possibilidade de composição entre as partes e ante a manifestação da 

autora (ID 14447726), encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para agendamento e realização de 

audiência de conciliação/mediação. Caso a tentativa de conciliação seja 

infrutífera, intime-se a requerente para, querendo, impugnar a contestação 

acostada aos autos, no prazo legal. Com a juntada dos estudos, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, à 

conclusão. Expeça-se o necessário, intimando-se as partes. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 3 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002541-61.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002541-61.2018.8.11.0006 AUTOR(A): SILVIA CASSIA DA COSTA LIMA 

RÉU: WALDENEY ALVES SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a 

possibilidade de composição entre as partes e ante a manifestação da 

autora (ID 14447726), encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para agendamento e realização de 

audiência de conciliação/mediação. Caso a tentativa de conciliação seja 

infrutífera, intime-se a requerente para, querendo, impugnar a contestação 

acostada aos autos, no prazo legal. Com a juntada dos estudos, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, à 

conclusão. Expeça-se o necessário, intimando-se as partes. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 3 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003305-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. G. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003305-81.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ROSELENE FATIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: NICOLAS GABRIEL DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de ação de guarda proposta por Roselene Fatima dos Santos 

visando à guarda de seu neto Nicolas Gabriel dos Santos. Narra a 

requerente, em síntese, que em decorrência do falecimento de sua filha 

Ana Claudia dos Santos, genitora da criança Nicolas Gabriel dos Santos, 

se responsabilizou pela guarda uma vez que este ficou desprovido de 

representante legal que possa defender seus direitos e interesses. A 

tutela de urgência foi concedida à requerente (ID 8010257). Realizado 

estudo psicossocial na residência da avó materna da criança foi concluído 

que este está sendo bem cuidado (ID 8227955). O Ministério Público 

manifestou pela procedência do pedido (ID 9456567). É o relatório. Decido. 

Inicialmente, ante o falecimento da genitora da criança e por economia 

processual, converto a presente ação de guarda em tutela. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos de existência válida e regular da 

relação jurídica processual, passo ao exame do mérito. No caso vertente, 

verifico que a criança Nicolas Gabriel dos Santos, em virtude do 

falecimento de sua genitora, consoante atestado de óbito (ID 7302261), 

ficou desprovidos de um representante legal que pudesse ampará-lo 

legalmente, haja vista não se ter nos autos conhecimento da pessoa de 

seu genitor biológico. Assim, considerando a extinção do poder familiar 

pela morte de sua genitora, a concessão da tutela da criança Nicolas 

Gabriel dos Santos à autora, nos termos do art. 1.728 do Código Civil, com 

o intuito de representar os interesses do neto, é medida necessária a fim 

de se garantir o melhor interesse da criança. Ademais, o estudo 

psicossocial acostado aos autos relata que a autora vem tratando a 

criança com os cuidados necessários a seu desenvolvimento moral e 

ético. Diante do exposto, nos termos dos artigos 1.728, I, do Código Civil e 

36 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO a fim de conceder a tutela definitiva da criança Nicolas Gabriel dos 

Santos a sua avó materna Roselene Fatima dos Santos. Sem custas, uma 

vez que beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade 
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das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. 

Expeça-se termo de tutela definitivo. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com 

as baixas e anotações de estilo. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 

24 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002546-83.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

H. V. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002546-83.2018.8.11.0006 REQUERENTE: HERMES VALLE ROJAS 

REQUERIDO: MARIA JOSE DA CRUZ Vistos etc. O requerente pugna pela 

desistência da ação conforme manifestação retro. Nos termos do art. 200, 

§ único do CPC, a desistência da ação somente produz efeitos após a 

homologação judicial, sendo desnecessário o consentimento da parte 

requerida quando não contestada a ação. Inexistindo óbice legal, 

homologo o pedido de desistência formulado pela requerente e por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Condeno a parte autora nas custas 

processuais, todavia, fica suspensa sua exigibilidade, vez que o 

requerente é beneficiário da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público. 

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Cáceres, 11 de setembro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007401-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO(A))

WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO OAB - MT7061/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. B. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007401-42.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ARIANE MENDES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ADRIANO BENEDITO BORGES DA SILVA Vistos 

etc. Trata-se de ação de divórcio c/c guarda e alimentos proposta por 

Ariane Mendes dos Santos Borges por si e representando A. V. M. B. em 

desfavor de Adriano Benedito Borges da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente, em síntese, que contraiu o 

matrimônio com o Requerido no dia 20/07/2013 no regime de comunhão 

parcial de bens. Acrescenta que desta união adviera 01 (uma) filha menor 

e que não há bens a serem partilhados. Assim, ante a impossibilidade de 

reconciliação, requer que seja decretado o divórcio e fixado alimentos e 

regularizado a guarda da filha do casal. Com a inicial, vieram os 

documentos pertinentes. Realizada audiência de tentativa de conciliação 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, esta restou 

frutífera, tendo as partes entabulado acordo em relação à decretação de 

divórcio, alimentos e guarda da filha do casal. O Ministério Público 

manifestou pela homologação do acordo entabulado entre as partes (ID 

12740924). É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita 

ao requerido, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que 

dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Tendo em 

vista que as partes são maiores e capazes, não havendo nenhuma 

irregularidade ou vício processual a ser sanado preliminarmente, motivo 

pelo qual passo, de imediato, a decidir sobre o mérito. O artigo 226, § 6º, 

da Constituição da República, assim dispõe: Art. 226 (...) § 6º O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Outrossim, com o 

advento da emenda constitucional de n.º 66/2010, não é mais necessário 

se comprovar o lapso temporal de dois anos de separação de fato para 

que haja a dissolução do casamento pelo divórcio. Portanto, HOMOLOGO 

o divórcio consensual requerido por Ariane Mendes dos Santos Borges e 

Adriano Benedito Borges da Silva e declaro cessados os direitos e 

deveres decorrentes do matrimônio, que ora se dissolve, bem como o 

acordo entabulado e a desistência do prazo recursal. Diante do exposto, 

julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do CPC. A requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja Ariane Mendes dos Santos. Expeça-se mandado ao 

cartório competente para as averbações necessárias. Custas e 

honorários advocatícios “pro rata” fixados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa nos termos do art. 85,§ 2º e art. 90, §2º do CPC, 

suspensos por força da gratuidade de justiça concedida a ambas as 

partes. Intimem-se. Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cáceres, 6 de setembro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007287-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA SOUSA PERES DA SILVA OAB - MT14395/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO FERNANDES FIDELIS OAB - MT20681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

MICHELLE MATSUURA BORRALHO OAB - MT21616-O (ADVOGADO(A))

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT0012945A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007287-06.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

CARDOSO LEAL FERNANDES FIDELIS Vistos etc. A requerente 

manifestou pelo prosseguimento do feito ante gratuidade da justiça que lhe 

fora concedida conforme manifestação retro. Ademais, compulsando 

detidamente aos autos, verifica-se que, como bem recordado pela 

requerente em sua manifestação, fora deferido o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo. Ressalte-se, assim, que a postergação 

no recolhimento não a isenta de recolhimento das custas e/ou taxas para 

cumprimento das diligências atinentes ao deslinde da causa apresentada. 

Dessa maneira, intime-se a parte autora, via advogado constituído, para 

acostar aos autos o comprovante de recolhimento das custas judiciárias 

para cumprimento das diligências necessárias, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Havendo recolhimento das custas, desde já, determino o imediato 

cumprimento da decisão inicial. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Cáceres, 26 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007600-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA BERNARDES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FREITAS DE ASSIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1007600-64.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA HELENA BERNARDES 

DE FREITAS REQUERIDO: ROSELI FREITAS DE ASSIS Vistos etc. Tendo em 

vista a manifestação ministerial e por economia e celeridade processual, 

intime-se a requerente para acostar aos autos eventual perícia judicial já 

realizada pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001949-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR GOMES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA GOMES MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001949-17.2018.8.11.0006 REQUERENTE: GUIOMAR GOMES MARTINS 

REQUERIDO: TEREZA GOMES MARTINS Vistos etc. Tendo em vista a 

manifestação ministerial e por economia e celeridade processual, intime-se 

a requerente para acostar aos autos eventual perícia judicial já realizada 

pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e 

devidamente certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. 

Cáceres, 26 de outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000184-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAIR SAVOINE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1000184-11.2018.8.11.0006 REQUERENTE: GESSICA GONCALVES 

REQUERIDO: IVAIR SAVOINE Vistos etc. Tendo em vista a manifestação 

ministerial e por economia e celeridade processual, intime-se a requerente 

para acostar aos autos eventual perícia judicial já realizada pelo 

interditando, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo e devidamente 

certificado, à conclusão. Às providências. Cumpra-se. Cáceres, 26 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002859-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE DO CARMO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002859-44.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JUCINEIDE DO CARMO DA 

SILVA RODRIGUES REQUERIDO: DIOGO DA SILVA RODRIGUES Vistos 

etc. Tendo em vista a manifestação ministerial e por economia e celeridade 

processual, intime-se a requerente para acostar aos autos eventual 

perícia judicial já realizada pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 26 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004686-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

O. M. R. D. J. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004686-27.2017.8.11.0006 AUTOR(A): APARECIDA CARDOSO DA 

SILVA RÉU: ODENIR MIGUEL RIBEIRO DE JESUS Vistos etc. Considerando 

que as partes compuseram amigavelmente no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania e tendo em vista ainda o parecer ministerial, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes, bem como a desistência do prazo recursal. Por 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Sem custas. Em 

seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Cumpra-se. Cáceres, 8 de outubro de 2018. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003278-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. T. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

S. F. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003278-35.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS TRINDADE 

ROCHA REQUERIDO: SIRLENE FERNANDES MOREIRA, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Diante da 

informação de ID 14001163, intimem-se ambas as partes via advogado 

constituído para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Em seguida, à conclusão. Às providências. Cáceres, 8 de outubro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003278-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. T. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

S. F. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003278-35.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS TRINDADE 

ROCHA REQUERIDO: SIRLENE FERNANDES MOREIRA, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Diante da 

informação de ID 14001163, intimem-se ambas as partes via advogado 

constituído para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Em seguida, à conclusão. Às providências. Cáceres, 8 de outubro 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194040 Nr: 10786-83.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANILDA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ORTEGA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Vistos etc.

A autora, às fls. 219, requereu a devolução do prazo, tendo em vista que, 

quando da publicação da sentença, os autos se encontravam em carga 

para o Ministério Público.

Por meio de consulta ao sistema processual Apolo, verifica-se que a 

publicação da sentença ocorreu no dia 28 de agosto, por meio do DJE n. 
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10325, verifica-se ainda que os autos permaneceram em carga ao 

Ministério Público do dia 30 de agosto de 2018 a 06 de setembro do 

corrente ano, inviabilizando o manuseio destes pelos causídicos da 

autora.

Portanto, defiro o pedido de fls. 219 e devolvo o prazo a ambas as partes, 

que se inicia a partir da publicação desta decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170181 Nr: 6401-29.2014.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6514

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial e determino que sejam partilhados entre as partes 

litigantes, na proporção de 50% para cada: um imóvel localizado na Rua 

Bananal, n. 667, bairro cavalhada; um veículo marca Fiat, modelo: Palio Fire 

Flex 2007/2007 cor preta, placa KAE3362, CRLV n. 011236612706; as 

dívidas oriundas de empréstimos firmados com o Banco do Brasil, listados 

às fls. 56/75, com exceção do financiamento contraído em outubro de 

2012, no valor de R$ 3.656,54 (três mil, seiscentos e cinquenta e seis 

reais e cinquenta e quatro centavos) (fls. 59/60).Em consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com exame de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Diante da sucumbência mínima da 

autora, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme liquidação, nos termos do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Após, o transito em 

julgado, arquive-se os autos com baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 148691 Nr: 7223-86.2012.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDMBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:3057-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a Reconvenção e declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo-se com as anotações e baixas de estilo e arquivem-se os 

autos. Condeno a reconvinte ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

declarando suspensa, todavia, sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, 

§ 3º, do Código de Processo Civil.Intime-se.Às providências.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 81214 Nr: 7758-54.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA SEDLACEK, MARCIA ELIZABETH SEDLACEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA QUAGLIATO EGREJA 

CARMAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 Vistos etc.

Intime-se o apelado a apresentar contrarrazões de apelação no prazo 

legal.

Em seguida, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens de estilo.

Intime-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 39053 Nr: 4324-96.2004.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂMAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIZA BORGES BERNARDES - 

OAB:14399

 Vistos etc.

Às fls. 256/258, a autora requer a regularização dos autos, tendo em vista 

que a decisão publicada via DJE não corresponde àquela proferida às fls. 

254.

Compulsando os autos, verifico que o presente feito deve ser chamado à 

ordem, vez que, conforme noticiado no e-mail acostado às fls. 320, 

ocorreu falha na importação de dados para a publicação de decisões no 

DJE, o que acarretou a publicação de despacho equivocado.

Sendo assim, CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo a decisão 

disponibilizada no DJE N. 10333, Pg. 48/49, de 06 de setembro de 2018.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 141144 Nr: 10806-16.2011.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDS, RFDS, RFDS, RFDS, RFDS, RFDS, RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDBK, WDB, RDB, RCDB, LDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:10636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de investigação de paternidade "post mortem" proposta 

por Reinaldo Francisco da Silva e outros em desfavor de Sônia de Brito 

Karan e outros.

Tendo em vista que os autores requereram a realização de exame de 

DNA, designou-se audiência, tendo o ato restado prejudicado em razão da 

ausência dos requeridos (fls. 114).

Às fls. 128/129, os autores pugnaram pela designação de nova data para 

a coleta de material para o referido exame.

Em detida análise aos autos, verifico que a ação foi proposta em desfavor 

dos demais filhos do falecido, de outra genitora.

Entretanto, diante das diversas demandas semelhantes que tramitam 

perante este Juízo, sabe-se que, para a realização de exame de DNA 

referente a suposto pai falecido, além de seu alto custo, é necessária uma 

combinação genética específica, com a necessidade de que seja também 

obtido o material genético das genitoras.

Portanto, tendo em vista que o feito tramita há mais de sete anos e a fim de 

evitar ainda mais demora, em razão da necessidade da expedição de 

cartas precatórias para outro Estado, antes da designação de outra 

audiência, determino ao advogado dos autores que cumpra integralmente 

a determinação de fls. 114, indicando a combinação de parentes possível 

para viabilizar a realização do exame, bem como para que informe sobre o 

custeio da perícia.
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 Anote-se no sistema processual o atual advogado dos requerentes (fls. 

121/126).

Com a manifestação, venham os autos conclusos.

Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001886-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO FARIA HAUEISEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001886-89.2018.8.11.0006 REQUERENTE: FREDERICO FARIA HAUEISEN 

Vistos etc. Trata-se de pedido de levantamento dos valores constantes na 

conta bancária de “de cujus” junto ao Banco do Brasil, Banco da 

Amazônia e Banco Bradesco, para quitação das dívidas contraídas com o 

tratamento de saúde da “de cujus”, verifico que a parte autora juntou nos 

autos extrato das respectivas contas, com saldo positivo, nos ID’s 

12917070, 12917098, 12917120 e 12917166. Verifico, ainda, que foram 

juntadas as respostas aos ofícios expedidos ao Banco Bradesco, INSS e 

Banco do brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Sicredi, nos ID’s 

15597090, 15622908, 15785548 e 16260251 respectivamente. Ademais, 

há nos autos demonstração de que o requerente é efetivamente herdeiro 

da “de cujus”, consoante se observa por meio dos documentos que 

instruíram a exordial. Como regra geral, o processo de jurisdição 

voluntária, destina-se a obter autorização estatal para que acordos ou 

manifestação unilateral de vontade produzam os respectivos efeitos 

jurídicos, consoante ao presente caso. Tenho que o interesse do 

requerente, no caso vertente, encontra-se protegido, devendo para tanto 

ser autorizado o levantamento da quantia existente na conta da “de cujus” 

junto ao respectivos bancos, uma vez que não existe óbice aparente à 

concessão deste. Senão vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial 

trazido à colação: PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - 

ALVARÁ JUDICIAL - CONSÓRCIO - FUNDO DE RESERVA EM NOME DO DE 

CUJUS - LEVANTAMENTO PELOS REQUERENTES - POSSIBILIDADE. Se os 

requerentes, todos maiores, são os únicos herdeiros do de cujus, não há 

outros bens a partilhar, o crédito é de pequena monta e não há resistência 

do consórcio quanto à pretensão de levantamento do fundo de reserva 

existente em nome do consorciado falecido, defere-se a expedição de 

alvará judicial em favor da esposa e dos filhos do de cujus. (TJ-MG - AC: 

10134091280666001 MG , Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data 

de Julgamento: 25/06/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 01/07/2013) (grifo nosso) "ALVARÁ JUDICIAL – JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FALECIDO - SUCESSÃO - IRMÃO - 

COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a inexistência de outros 

herdeiros do falecido titular de conta corrente e poupança em instituições 

financeiras, cabível a concessão de alvará judicial para levantamento de 

pequenos valores existentes em contas de titularidade do falecido". (Ap 

155601/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)” É certo que se 

afigura possível a concessão de alvará no caso em análise, haja vista que 

se trata de questão simples, que não demanda mais provas, à luz dos 

documentos já acostados. Diante do exposto, DEFIRO o alvará pretendido, 

autorizando Frederico Faria Haueisen a levantar o saldo existente na 

conta vinculada em nome da “de cujus” Lea Maria Faria Haueisen, no 

Banco Bradesco, INSS e Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, nas 

quantias de R$ 49.562,28, R$ 4.753,01, R$ 6.418,64 e R$ 152,26, 

respectivamente. Determino sejam prestadas as contas no prazo de 30 

dias, nestes autos. Expeça-se o necessário. Sem custas, haja vista que 

os Requerentes são beneficiários da Justiça Gratuita. Transitado em 

julgado e observadas as cautelas legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 31 de 

outubro de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 161468 Nr: 9266-59.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANEL SALVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Código n. 161468

DESPACHO

1 – CERTIFIQUE-SE acerca do trânsito em julgado da sentença de fls. 

106/107-verso.

2 – Após, ARQUIVE-SE.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95843 Nr: 910-80.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO COTRIM DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido 

constante da inicial para condenar a Seguradora Líder Dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. ao pagamento ao requerente da importância de R$ 

9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

a título de indenização advinda de Seguro DPVAT, que deverá incidir juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção 

monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º 

da Lei n. 6.194/74.CONDENA-SE a seguradora requerida ao pagamento 

das custas e despesas do processo e de honorários advocatícios ao 

procurador do requerente correspondente a 15% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.Por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

mediante as cautelas de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 25 

de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132514 Nr: 1282-92.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO FREIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIVAL DE SOUZA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:9098 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Código n. 132514

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Rescisão de Contrato Verbal c/c Perdas, Danos e 

Antecipação de Tutela ajuizada por ARNO FREIER em face de JUNIVAL DE 

SOUA MEIRA, ambos qualificados na inicial.

 Contestação com pedido contraposto às fls. 51/68.
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As partes, apesar de devidamente intimadas através de seus patronos, 

não se manifestaram nos autos.

 As partes não foram localizadas pessoalmente a se manifestarem, 

conforme certidões de fls. 89 e 92.

Vieram os autos conclusos.

 É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

De proêmio, constata-se que as partes foram devidamente intimadas para 

dar prosseguimento ao feito por meio de seus advogados, ocorre que não 

apresentaram nenhuma manifestação nos autos.

Nesse norte, verifica-se que as partes acima não providenciaram o 

cumprimento de atos determinados por este Juízo, ainda que devidamente 

intimados para tal fim.

 Outrossim, tentou-se a intimação pessoal para que, da mesma forma, 

providenciassem o andamento da demanda, porém restou infrutífera, 

tendo em vista a mudança de endereço.

 Todavia, as partes não informaram à este Juízo a modificação temporária 

ou definitiva de seus domicílios, o que torna válida de forma presumida a 

intimação dirigida ao seus endereços através do mandado de fls. 85 e 

Carta Precatória nas fls. 86, nos termos do art. 274, parágrafo único do 

Código de Processo Civil .

Desta feita, ante a ausência conduta comissiva das partes, a medida que 

se impõe ao caso é a sua extinção sem a resolução do mérito, tendo em 

vista a falta de interesse processual.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

 Condenam-se as partes ao pagamento das custas, bem como de 

honorários advocatícios, no patamar de 10% sobre o valor da causa para 

cada.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 25 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142088 Nr: 11867-09.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GOMES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado 

pela autora para o fim de CONDENAR a parte requerida ao pagamento do 

valor indicado na exordial, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento 

da demanda.CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC, contudo, condenação essa suspensa, por força do disposto no 

art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que este Juízo DEFERE a gratuidade da 

justiça à parte demandada, tendo em vista ter como sua curadora a 

Defensoria Pública.Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s  m e d i a n t e  a s  c a u t e l a s  d e 

estilo.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 29 de outubro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132084 Nr: 801-32.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR ALVES CACHIADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 Código n. 132084

DESPACHO

1 – Considerando a existência de acordo que prevê que os bancos 

pagarão valores correspondentes aos expurgos inflacionários da 

poupança relativos aos planos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor II 

(1991), porém, em contrapartida, as partes devem desistir das ações 

judiciais individuais e coletivas que discutem os expurgos, INTIME-SE a 

parte requerente para manifestação a respeito de sua adesão e 

respectiva desistência do presente processo, consignando-se prazo de 

10 (dez) dias.

2 – Em seguida, INTIME-SE o banco requerido para manifestação.

3 – Por fim, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149963 Nr: 8671-94.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUHIKO ENDO, TERU FUKUCHIMA ENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN, RENATA 

GOMES DE OLIVEIRA LIMA MORAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 Código: 149963

 DECISÃO

1 – Considerando o requerimento realizado em conjunto pelas partes (fl. 

206), DEFERE-SE o pedido e CANCELA-SE a audiência de instrução 

anteriormente designada para o dia 31/10.

2 – DEFERE-SE ainda o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 

(trinta) dias, contados da data do protocolo da aludida petição.

3 – Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte autora para 

pugnar o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

4 – Após, com ou sem manifestação das partes, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 30 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174717 Nr: 9757-32.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES GOMES COUTINHO FILHO, ANETE CRUZ 

COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON VIÉGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4.319-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 Código: 174717

DECISÃO

Trata-se de Ação de Cobrança movida por MOISES GOMES COUTINHO 

FILHO e ANETE CRUZ COUTINHO em desfavor de ELSON VIEGAS DE 

SOUZA.

Decisão de fls. 316/318-verso, ao qual saneou o feito, bem como deferiu a 

prova pericial e nomeou-se a REAL BRASIL CONSULTORIA como perito.

Proposta de honorários periciais de fls. 328/330.
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Petição do requerido de fls. 332, ao qual não concorda com o valor 

apresentado, bem como informa a possibilidade do pagamento de 60% 

(sessenta por cento) dos honorários propostos pelo perito.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece relato. Passa-se a decidir.

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste o requerido.

O perito arbitrou a título de honorários por seus serviços o valor de R$ 

27.980,00 (vinte e sete mil novecentos e oitenta reais), montante este 

muito superior a média para tal mister.

Consultando sítios eletrônicos de serviços dessa natureza, vislumbra-se 

que a média dos serviços necessários para a realização da prova pericial 

nos autos é de R$ 19.460,64 (dezenove mil quatrocentos e sessenta reais 

e sessenta e quatro centavos), conforme se depreende do site 

www.amiranet.com.br/simulador.

De acordo com o presente endereço eletrônico, o valor a ser cobrado é de 

R$ 48,00 (quarenta e oito reais) por hectare.

 Considerando que a somatória das áreas é de 405,43 hectares, o valor a 

ser cobrado chega ao montante descrito acima.

1 – Isto posto, nos termos do art. 465, § 3°, do CPC, este Juízo DECIDE 

arbitrar os honorários periciais em R$ 19.460,64 (dezenove mil 

quatrocentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos).

 2- INITME-SE a parte requerida para que cumpra o item 2 da decisão de 

fls. 316/318-verso.

3 – INTIME-SE o perito nomeado acerca da presente decisão, bem como a 

efetuar os atos mencionados no decisum anterior.

4 – No mais, CUMPRAM-SE os demais dispositivos da decisão anterior.

Cáceres/MT, 29 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163042 Nr: 334-48.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO DE OLIVEIRA FILHO, MONICA AGRIPINA 

BOTELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 (...)III – DispositivoPosto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado 

na inicial para declarar o domínio de DENIR LOPES DA SILVA sobre o lote 

de terreno urbano, localizado no Loteamento Vista Alegre, denominado 

“Lote 15 da Quadra G”, com 366 (trezentos e sessenta e seis) metros 

quadrados, registrado no cartório de Registro de Imóveis desta Comarca 

sob a matrícula 22.372, Fls. 216, Livro n°. 02-P-1.CONDENA-SE a parte 

demandada ao pagamento das despesas e custas processuais.Em 

relação aos honorários advocatícios, estes não são incidentes, tendo em 

vista a ausência de pretensão resistida. Por conseguinte, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.EXPEÇA-SE mandado para o registro da 

propriedade, encaminhando-se ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, salientando a isenção de custas ou emolumentos, nos termos 

do art. 98, IX, do CPC, tendo em vista a arte autora ser beneficiária da 

Gratuidade de Justiça.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessár ias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 89408 Nr: 4686-25.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA REGINA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 89408

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada por meio do sistema RENAJUD, como requerido às fls. 

184/184-verso, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

 Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.

3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170087 Nr: 6323-35.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON VIÉGAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GOMES COUTINHO FILHO, ANETE 

CRUZ COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 170087

DESPACHO

1 – Analisando os autos, verifica-se que as correspondências citatórias 

de fls. 76/77 retornaram com a resposta “ausente”. Isto posto, 

ACOLHE-SE o pedido de citação por oficial de justiça formulado às fls. 79.

2 – EXPEÇA-SE Carta Precatória à Comarca de Várzea Grande/MT, para a 

citação dos executados no endereço declinado nas fls. 74.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162897 Nr: 194-14.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Código: 162897

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém, não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Depois, os embargos à execução foram julgados improcedentes, 

conforme se colhe dos autos em apenso.

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o pedido 

da exequente de fls. 126/126-verso a fim de promover o bloqueio nas 

contas bancárias, conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.
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4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10235 Nr: 3040-92.2000.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO KURY DA COSTA, LAURO ANDRADE 

VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 – De início, CUMPRA-SE o item 1 da decisão de fl. 265.2 – (...)Sendo 

assim, INDEFERE-SE o pedido de alienação por hasta pública, formulado 

pelo exequente. 3 – Nos termos do art. 880 do CPC, AUTORIZA-SE o 

credor a alienar por sua própria iniciativa os imóveis penhorados e 

avaliados nos autos. 4 – CONSIGNE-SE o prazo de 06 (seis) meses para a 

alienação particular dos bens, devendo diligenciar e demonstrar que 

buscou maneiras para a efetivação do ato dentro deste período, sob pena 

de inviabilizar eventual pedido de alienação judicial. 5 – O credor deverá 

colacionar os autos a minuta contratual com a qualificação do(s) 

possível(is) adquirente(s) do bem, como também a forma de pagamento, 

que poderá ocorrer de maneira parcelada, utilizando-se como preço 

mínimo o consignado na avaliação e, principalmente, especificar dentro do 

montante penhorado, a área adquirida para a satisfação do débito, 

podendo haver o desmembramento do(s) imóvel(is), tendo em vista, a 

princípio, a possibilidade de sua cômoda divisão com abertura de nova 

matrícula. 6 – Na hipótese de alienação do(s) bem(ns) em parcelas 

sucessivas na forma acima, deverá o adquirente prestar em favor do 

credor, garantia real ou fidejussória idônea (carta de fiança bancária) do 

montante pendente de inadimplemento. 7 – Este Juízo faculta ao credor a 

contratação de corretor imobiliário devidamente credenciado ao conselho 

profissional para a alienação dos imóveis, ficando consignado que o 

exequente deverá efetuar o pagamento de comissão no importe de 5% 

(cinco) por cento sobre o valor total do negócio jurídico realizado. 8 – Na 

hipótese de concretização da venda dos bens na forma acima, INTIME-SE 

a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, possa tomar 

conhecimento da alienação, bem como manifestar o que entender de 

direito. 9 – Após, observado o prazo consignado de 06 (seis) meses, não 

sendo realizada a avaliação ou na hipótese de sua concretização, neste 

caso, depois de intimada a parte executada, INTIME-SE o exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias. 10 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170155 Nr: 6379-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAPDSDMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 170155

 DECISÃO

1 – DEFERE-SE o pedido de fl. 126 para inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema 

SERASAJUD, tudo com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

2 – Após, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de arquivamento.

3 – Após, com ou sem manifestação da parte autora, CERTIFIQUE-SE e 

remetam-se CONCLUSOS para apreciação.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137877 Nr: 7291-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT, KATHERINE UCHOAS RODRIGUES - 

OAB:346.721 -OAB/SP

 Código: 137877

 DECISÃO

1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada para cumprir o determinado na decisão de fl. 

132/134, sob pena de multa diária (fls. 174/175), sem, contudo, comprovar 

o seu cumprimento. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código 

de Processo Civil, uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo 

DEFERE o pedido da exequente de fls. 187/189 a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias, conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

2 – Havendo constrição patrimonial na diligência acima determinada, 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC).

 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste, requerendo o que entender de direito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

4 – Por fim, CONCLUSOS para demais deliberações.

 5 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 133060 Nr: 1887-38.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO ALVES SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:13.994-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER SOUZA SILVA - 

OAB:8002 MT

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

pague a integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 

importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87980 Nr: 3474-66.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LUIS GRASSI BECK, RENATA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 INTIMEM-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

paguem a integralidade da dívida em execução, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no 
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importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173752 Nr: 9040-20.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON RIDLEY DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 173752

DESPACHO

1 – Não obstante a juntada do cálculo atualizado (fl. 36), a parte 

exequente deixou de requerer providências para a satisfação do débito.

 Dessa feita, considerando que a execução tramita em favor do credor, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito, notadamente a realização 

de providências úteis para satisfação da dívida exequenda, sob pena de 

arquivamento.

2 – Após, CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 147432 Nr: 5773-11.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.D.M.M., SILVANETE MARTINS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387-B/MT

 Código: 147432

 DESPACHO

1 - A parte exequente postula pela constrição de bens em nome da parte 

executada, contudo, deixou de trazer com a petição planilha atualizada do 

débito exequendo (fls. 137/141).

Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacione a planilha atualizada do débito, inclusive, com o 

acréscimo da multa e honorários advocatícios para a fase de cumprimento 

de sentença (art. 523, § 1º, do CPC), sob pena de arquivamento.

2 – Em seguida, sendo a dívida atualizada, remetam-se os autos 

CONCLUSOS para análise dos pedidos de fls. 137/141.

3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 26 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 198302 Nr: 2448-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDINHA APARECIDA PICÃO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Código: 198302

DESPACHO

1 – TRANSLADE-SE cópia da sentença de fls. 198/203 para os autos da 

execução em apenso, como determinado à fl. 203.

2 – Após, transitando em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 24 de outubro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 166579 Nr: 3507-80.2014.811.0006

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido consignatório 

formulado pelo autor, declarando quitados os débitos até a parcela de n°. 

41, referente ao refinanciamento convencionado entre as partes, tudo 

com fundamento no artigo 890 e seguintes do CPC.PROCEDA-SE com a 

expedição de alvará para o levantamento integral dos valores 

depositados, devendo o montante ser transferido para a conta informada 

pela parte requerida nas fls. 89-verso.A título de sucumbência, 

CONDENA-SE a requerida ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com 

fundamento no art. 85, §2º do Código de Processo Civil. Por derradeiro, 

JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cáceres, 29 de outubro de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6643 Nr: 1889-62.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SHIGUEO HAYASHIDA, LILIAN 

HAYASHIDA, BENEDITO JOSUÉ PEREIRA RODRIGUES, AURENICE 

RODRIGUES DE SOUZA, SIDNEI HAYASHIDA, LUIZ CARLOS MARQUES 

GARCIA, JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA, TAKAHIKO ENDO, MARTHA 

HATSUMI HAYASHIDA, ELIZIO GUARDIAS, OZAMIR DOS SANTOS, LUCIA 

HELENA BUENO DE ASSUNÇÃO, JUAREZ JOSÉ DE MATOS, YOSHIO 

HAYASHIDA, DAVID WILSON DE CAMPOS CARVALHO, FRANCISCO DE 

ASSIS LEITE DUARTE, YASUHIKO ENDO, SEBASTIÃO DARIO DE 

OLIVEIRA, JOÃO CARLOS PAVIN, SILVAN LIMA DE FREITAS, WILSON 

MASSAHIRO KISHI, HUGOLINO SANTANA, ENEDINA ANIBAL SILVA, 

ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA, CRESCENCIO MILITÃO DA SILVA, ILDOMAR 

MELCHIADES FERREIRA LOBO, RENATO WIDAL GARCIA FILHO, PLINIO 

FELICIANO DOS SANTOS, JULIO MANOEL DA SILVA, JOÃO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFLORESTADORA CACIQUE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REFLORESTADORA CACIQUE LTDA. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da Parte Executada para fins de Cumprimento de 

Sentença consoante despacho inicial já exarado nos autos.

Resumo da Inicial: Em processo de conhecimento que tramitou perante o 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, deu-se provimento aos 

pedidos formulados na ação condenando a Requerida ao pagamento de 

dano material, lucro cessanete a ser apurado em liquidação de sentença, 

corrigido pelo INPC e juros de 0,5% a.m. até a entrada em vigor do Código 

Civil e a partir daí 1% de juros a.m. bem como pagamento de Custas 

Processuais, Taxa Judiciária e Honorários Advocatícios fixados em 15% 

do valor atualizado do débito.

Despacho/Decisão: DECISÃO. 1 – Considerando que as diversas 

diligências visando à intimação da empresa ré restaram infrutíferas, 
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DEFERE-SE o pedido de fls. 3.456. Para tanto EXPEÇA-SE edital com prazo 

de 30 (trinta) dias para intimação da executada para fins de cumprimento 

de sentença consoante despacho inicial já exarado nos autos, 

seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 

consignando-se as advertências do despacho inicial.2 – Em seguida, 

esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE. 3 – Após, ENCAMINHEM-SE os 

autos à DPE para manifestação e requerimentos.4 – Na sequência, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.5 – Por fim, CONCLUSOS.6 – CUMPRA-SE.

Advertência: O não comparecimento em Juízo implicará a decretação de 

revelia e nomeação de curador especial.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FABIO SILVA DE 

OLIVEIRA, digitei.

Cáceres, 31 de outubro de 2018

Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 62639 Nr: 170-30.2007.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES ANGELO BISINELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA ARARAUNA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAN OLIVEIRA DE REZENDE - 

OAB:OAB/MT 4657

 Impulsiono os presentes autos levando-os para INTIMAÇÃO da Parte 

Interessada para realizar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça 

ou prover meios para o cumprimento da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001889-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ARAUJO PAULINO (AUTOR(A))

MARCELO DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO(A))

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001889-44.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

PATRICIA DE ARAUJO PAULINO, MARCELO DA SILVA MOREIRA RÉU: 

RAFAEL ANTONIO DA SILVA 1 – De início, diante da petição de ID n. 

16251440 aliada à certidão de ID n. 16163024, este Juízo DEFERE o pedido 

e CANCELA a audiência de conciliação anteriormente designada para o dia 

31/10/2018. Considerando ainda o lapso temporal e as duas tentativas 

infrutíferas de citação do réu, este juízo, por ora, deixa de designar nova 

audiência de conciliação. 2 – Diante da certidão negativa do oficial de 

justiça (ID 16163024) indicando o endereço da parte requerida fora desta 

comarca e ainda em atenção ao pedido da parte autora, este juízo 

DETERMINA a expedição de carta precatória para a citação da parte 

requerida no endereço indicado na respectiva certidão, para apresentar 

defesa no prazo legal. 3 – Após a expedição da missiva, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias comprovar a distribuição 

da Carta Precatória na comarca indicada no documento, sob pena de 

extinção ou arquivamento. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 30 de outubro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001983-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. PEREZ RESTAURANTE - ME (EMBARGANTE)

RODRIGO PEREZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO O PRAZO PARA O EMBARGANTE manifestar o interesse 

na produção de outras provas, justificando e demonstrando sua 

pertinência e necessidade,

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006063-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FARMA & FARMA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISSANDRO PERERA OAB - SC11184 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. I . DOS SANTOS - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO 

PROCESSO n. 1006063-96.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$1,000.00 

ESPÉCIE: [ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]->CAUTELAR 

INOMINADA (183) POLO ATIVO: Nome: FARMA & FARMA S/A Endereço: 

RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 555, CENTRO, ITAJAÍ - SC - CEP: 88301-420 

POLO PASSIVO: Nome: W. I . DOS SANTOS - EPP Endereço: RUA PADRE 

CASSEMIRO, 991, CENTRO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado de Citação e 

Intimação a ser oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 31 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Técnico(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003110-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LAUDO PAZ LANDIM (RÉU)

LANDIM & CIA LTDA - EPP (RÉU)

CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1003110-62.2018.8.11.0006 Valor da causa: $168,649.22 ESPÉCIE: 

[CONTRATOS BANCÁRIOS]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL S.A Endereço: Rua Cel. José Dulce, 234, centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: LANDIM & CIA 

LTDA - EPP Endereço: Cel. Ponce, 322, centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nome: LUIZ LAUDO PAZ LANDIM Endereço: Rua 15 de 

novembro, 129, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: CLAUDIA 

APARECIDA MARQUES LANDIM Endereço: Rua 15 de novembro, 129, 

centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do 

Código de Processo Civil e art. 93, inciso XIV da Constituição Federal c.c 

com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos 

para efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão negativa para citação da requerida 

CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM (ID Num. 16231167).Eu, Joel 

Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei. Cáceres-MT, 31 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004662-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1004662-96.2017.8.11.0006 Valor da causa: $8,734.58 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: JOSE LUIS DA SILVA 

Endereço: AVENIDA SÃO LUIZ, 01, MARAJOARA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da 

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

certidão (ID Num. 16254207 ), abaixo transcrita, promovendo o regular 

andamento do feito. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, 

digitei. Certifico Eu, AGOSTINHO DE PINHO SAAB, Oficial de Justiça, que 

em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, que me dirigi AO 

ENDEREÇO DO MANDADO, e sendo lá NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A 

APREENSÃO DO VEÍCULO EM QUESTÃO, por motivo de no local existir 

uma garagem de venda e compra de carros e que não se encontrava o 

veículo em questão e nem existe a pessoa a ser citada no local. O referido 

é verdade. Cáceres-MT , 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes integrantes dessa lide, por 

meio de seus respectivos Representantes Legais, com fito de que, no 

prazo de 15 dias, manifestem-se acerca dos honorários periciais juntado 

aos autos. Informo que o processo encontra-se integralmente 

disponibilizado pelo sistema PJe, cuja as instruções de acesso seguem 

abaixo. PROCESSO n. 1000530-59.2018.8.11.0006 Valor da causa: 

$34,381.97 ESPÉCIE: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CAPITALIZAÇÃO / 

ANATOCISMO, BANCÁRIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / 

EMBARGOS À EXECUÇÃO]->EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) POLO 

ATIVO: Nome: JOSE PEDRO DIAS Endereço: Av. Nossa Senhora do 

Carmo, 27, Junco, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO DA AMAZONIA SA Endereço: AVENIDA PRESIDENTE 

VARGAS, - DE 381/382 AO FIM, CAMPINA, BELÉM - PA - CEP: 66017-000 

Cáceres, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 122 de 1058



câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004582-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MAIA DA SILVA SGOBI (REQUERIDO)

 

Decorrendo prazo para contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007863-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SA OAB - RJ167549 

(ADVOGADO(A))

RENATO NAPOLITANO NETO OAB - SP155967 (ADVOGADO(A))

EDUARDO BORGES LEAL DA SILVA OAB - SP256890 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PIGATTO NETO (REQUERIDO)

FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com fito que manifeste-se, no prazo de 15 

dias, acerca da resposta do perito juntada aos autos. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo sistema PJe, as instruções de acesso 

seguem abaixo. PROCESSO n. 1007863-96.2017.8.11.0006 Valor da 

causa: $460,636.86 ESPÉCIE: [Intimação / Notificação]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: BANCO INDUSTRIAL DO 

BRASIL S/A Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 

1703, - DE 953 AO FIM - LADO ÍMPAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 04543-011 POLO PASSIVO: Nome: FORMAPLAN 

FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Endereço: 

ANDRE AMPERE, 153, CONJ 123 E 124, BROOKLIN, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 04562-080 Nome: FRANCISCO PIGATTO NETO Endereço: AVENIDA 

MORUMBI, 1462 casa 04, - DE 1002 A 2004 - LADO PAR, MORUMBI, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 05606-100 Cáceres, 31 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001358-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECY JOSE DUARTE (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO PROCESSO n. 

1001358-26.2016.8.11.0006 Valor da causa: $24,349.70 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Endereço: Rua 

Neftes de Carvalho, 489, 1 Piso, Jardim Duas Pontes, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78300-000 POLO PASSIVO: Nome: WALDECY JOSE 

DUARTE Endereço: Av. Getúlio Vargas, 286, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

devolução da carta precatória (ID Num. 16226196), promovendo o regular 

andamento do feito. Eu, Joel Soares Viana Junior, digitei. Cáceres-MT, 31 

de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002492-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LETICIA SENNA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

aguardando cumprimento de mandado.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 123 de 1058



Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001465-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ASSUNCAO DE FREITAS IMPORTACOES (RÉU)

Outros Interessados:

Benedito da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

 

aguardando cumprimento de mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON DELGADO AMORIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001984-45.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: ROBISON 

DELGADO AMORIM Vistos, etc. Expeça-se o necessário para averbação 

desta ação nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos do art. 

845,§1º, CPC lavre-se termo de penhora do imóvel indicado (id. 15233170) 

e expeça-se certidão da penhora oficiando ao Cartório de Registro de 

Imóveis para proceder com a averbação, com ônus ao Exequente. Após, 

proceda com a intimação do executado e sua cônjuge, nos termos do arts. 

841 e 842, do CPC. Concomitante, expeça-se mandado para avaliação do 

imóvel penhorado. Após a juntada do mandado, intimem-se as partes para 

que se manifestem no prazo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 24 de setembro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DA COSTA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000331-71.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: CATIA DA COSTA 

SILVA Defiro o pedido de id. Num. 15715174. Cite a Executada por edital. 

Oficie ao Serasa para averbação da dívida, nos termos do art. 782, § 3º 

do CPC. Defiro a pesquisa de veículos, via Renajud. Oficie ao Cartório 

Distribuidor conforme solicitado no id. Num. 15919768. Indefiro o pedido de 

quebra do sigilo fiscal, pois não foi esgotadas às diligências para 

localização de bens, devendo, antes, o Credor, no mínimo, demonstrar ter 

efetuado pesquisa de bens no Cartório de Registro de Imóveis. Indefiro 

ainda o pedido de ofício para a Junta Comercial, por tratar-se de obrigação 

da parte Credora em diligenciar. Caceres, 16 de outubro de 2018. Ricardo 

A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006111-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR SOARES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Maikon Carlos de Oliveira OAB - MT0013164A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1006111-55.2018.8.11.0006 Valor da 

causa: $11,194.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7) POLO ATIVO: Nome: VALTEIR SOARES DA CRUZ Endereço: RUA 11, 

07, QUADRA 11, DOM MÁXIMO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Endereço: 

RUA NITERÓI, 64, CENTRO, LONDRINA - PR - CEP: 86026-040 Senhor(a): 

VALTEIR SOARES DA CRUZ A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 02 Data: 18/12/2018 

Hora: 15:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada 

para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Cáceres, 31 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE GARCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY ROSA ALVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO(A))

 

DECORRENDO PRAZO PARA O REQUERIDO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101295 Nr: 6390-39.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HIDALGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAGEL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

HELIO ADIR TAVARES, RICARDO AUGUSTO SEVERO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autor para proceder a itimação do advogado da parte 

autora a fim de manifestar acerca da correspondência devolvida pelo 

ECTB de fls. 79/80 como mudou-se e desconhecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 58950 Nr: 5262-23.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OLIVEIRA FAGUNDES, ADELINA LUIZA DE 

JESUS FAGUNDES, ADELINA LUIZA DE JESUS FAGUNDES, IVARNETE DE 

JESUS FAGUNDES, LAUDICÉIA APARECIDA DE JESUS FAGUNDES, 

ELENIR FERREIRA DA SILVA FAGUNDES, GETULIO DE JESUS FAGUNDES, 

VALDINEI DA SILVA ALVES, ROMILDA FAGUNDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEIDE LIMA DE MESQUITA, HENRIQUE LUIZ 

MARTINS PIMENTEL, NEYLA MEIRA FERREIRA, ZILLION INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente autos para proceder a intimação do advogado da 

parte autora para manifestar acerca da Certidão NEGATIVA do Senhor 

Oficial de Justiça de fls. 304 e 306.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9473 Nr: 77-14.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RONALDO DE MATTOS KRAUSE, 

MARIA MARGARETH COSTA DE ALBUQUERQUE KRAUSE, ERIC DE 

ALBUQUERQUE KRAUSE, NAYARA DE ALBUQUERQUE KRAUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:315912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente autos para proceder a intimação do advogado do 

autor a fim de manifestar acerca da Certidão NEGATIVA do Senhor Oficial 

de Justiça de fls. 400.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 158156 Nr: 5881-06.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente autos para proceder a intimação do advogado do 

autor para manifestar acerca da Certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça 

de fls. 92, prazo 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 103282 Nr: 8380-65.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER ALBERTO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente autos para proceder a intimação do advogado do 

autor a fim de manifestar-se acerca da correspondência devolvida pelo 

ECTB de fls. 73/74 como mudou- se e numero não existente. Bem como 

para manifestar se tem interesse na Averbacao Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194796 Nr: 399-72.2016.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA FRANCIENE BATTAGLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente autos para proceder a intimação do advogado da 

Parte autora para amnifestar acerca da Certifdão NEGATIVA do Senhor 

Oficial de Justiça de fls. 83.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 147261 Nr: 5577-41.2012.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANDEIRANTES CONST. E TERRAPLENAGEM LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/MT, JULIO CESAR PREZA DE ARRUDA - OAB:10547, KELCIO 

JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO dos advogados das 

partes para tomarem conhecimento que a audiência de Instrução na 

Comarca de Cuiabá foi redesignada para o dia 05/DEZEMBRO/2018 às 

14:00 horas .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 222887 Nr: 9096-48.2017.811.0006

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISSON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA PEREIRA - 

OAB:36921, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO do advogado do 

REQUERIDO para efetuar o deposito do Perito no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) em conta vinculada ao Juizo , conforme proposta de 

honorarios de fls. 462.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 9049-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO REIBEIRO 

- OAB:15581/O, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/O, MARCO 

AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO do Advogado do 

AUTOR para manifestar acerca da manifestação de fls. 114/115, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173520 Nr: 8872-18.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DUTRA ATALA ME, JOEL DUTRA ATALA, 

ELIANE DUTRA ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO do advogado da 

Parte AUTORA para que compareça junto ao Cartório de Registro de 

Imoveis para efetuar o pagamento da averbação da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 47372 Nr: 4783-64.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE APOLONIO AKERLEY, LUZINETE AKERLEY 

HUGHES, LUIZ SAMARTANO, PEDRO DA SILVA LARA JUNIOR, JOCILENE 

DA SILVA AKERLEY LARA, MARIA ELOÍSA AKERLEY SAMARTANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON FERREIRA DOURADINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13.164-B MT

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora para manifestar acerca dos documentos de fls. 292/293, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210283 Nr: 10236-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO VILELA DE CARVALHO, MARIA 

AUXILIADORA FRANCO CARVALHO, IZAURA FRANCO CARVALHO 

VILLELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR PALERMO, FLÁVIO FRANCO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SEVERINO SILVA - 

OAB:107.967/MG, RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:96025/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473, PAULO JOSE GOUVEA JUNIOR - 

OAB:64.236/MG

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO dos advogados das 

partes para informarem os endereços corretos de seus clientes a fim de 

enviar as correspondencias para intimação da audiência a ser realizada 

em 11/dezembro/2018 as 14:00 horas tendo em vista que as 

correspondencias enviadas anteriormente foram todas devolvidas pelo 

Correios, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163815 Nr: 1062-89.2014.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULSIDIO RAMOS MOURA, MARIA ELIETE MARQUES 

RAMOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CARLOS NAHAS, ROBERTO CARLOS 

NAHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO dos advogados das 

partes para manifestarem e requererem o que entender de direito acerca 

do Oficio de de fls. 135/2018 do Banco do Brasil S/A, no prazo de 15 

(quinze) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192704 Nr: 9971-86.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CARMELO MORINIGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO do Advogado da 

Parte Autora para amnifestar acerca da CERTDIÃO NEGATIVA do Oficial 

de Justiça de fls. 69 no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 174291 Nr: 9431-72.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIJALMA ANIZIO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de proceder a INTIMAÇÃO do Advogado da 

Parte Autora para amnifestar acerca da CERTDIÃO NEGATIVA do Oficial 

de Justiça de fls. 94 no prazo de 05 (cinco)dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005800-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA (RÉU)

LEONARDO FIRMINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1005800-64.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$50,000.00 ESPÉCIE: 

[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA Endereço: Rua abolição, , Quadra - 

A, lote 09,, 03, Bairro Santo Antonio, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

Nome: MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA Endereço: abolicao, 03, 

Bairro Santo Antônio, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: LEONARDO FIRMINO DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido Nome: 

ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO proposta por LUIZ 

CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA em face de LEONARDO FIRMINO DE 

OLIVEIRA e sua esposa ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA, referente à 

prescrição aquisitiva de domínio do objeto da presente demanda, um Lote 

Urbano no LOTEAMENTO SANTO ANTÔNIO, "LOTE 09, QUADRA A", com 

metragem da área de 432,60 m² (quatrocentos e trinta e dois e sessenta 

metros quadrados) com registro no Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Cáceres/MT, sob a matrícula nº 7.685, Lº 2-F-3, fls. 50. DECISÃO: "Vistos, 

etc... Estando o Requerido em local incerto, deixo de designar audiência de 

tentativa de conciliação, e determino tão somente sua citação por edital, 

com as advertências legais. Acaso não apresente defesa, nomeio a 

Defensoria Pública para atuar nestes autos como Curador Especial. 

Proceda a ainda escrivania: - tão somente a citação pessoal dos 
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Confinantes, consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º 

do CPC e 344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros 

interessados, para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se 

manifestar em 15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do 

NCPC c/c art. 216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação 

analógica; - a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com 

aviso de recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre 

o pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Defiro a 

gratuidade da justiça. Intime-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo 

para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, GLEICE MARIA CASTRILLON, digitei. 

Cáceres/MT, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Técnico(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 88599 Nr: 4096-48.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAVARE E GARCIA LTDA, MONICA SILVANA 

DE ANDRADE GARCIA, DOURIVAL DE FAVARE, CLEIDE SILVA FAVARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 11.09.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137824 Nr: 7219-83.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Executado na data de 08.08.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005556-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CAVALANTE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/12/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005562-45.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA HORTHCOPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/01/2019 13:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CEBALHO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 
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DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005124-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE FERNANDES CAIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002819-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIRO PROENCA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005545-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI MARCOS DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO INTIMO O EXECUTADO POR SEU ADVOGADO PARA EM 5 

DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR 

TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, deve ser juntado aos autos o 

comprovante de pagamento da condenação de custas e taxas visando o 

arquivamento do processo. C) Caso haja mais de reclamante nos autos, o 

presente débito de custas é comum a todos os reclamantes, o pagamento 

total por um deles isenta os demais da condenação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005287-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBER LUIZ DE FARIA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007906-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISVAL RODRIGUES POCHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)
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INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000383-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005545-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI MARCOS DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA PROCESSO n. 1005545-43.2017.8.11.0006 

Valor da causa: $10,000.00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: BANCO 

BRADESCO S.A., S/N, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, PREDIO PRATA, 4 

ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: EDNEI MARCOS DO PRADO Endereço: rua b, 12, grande paraiso, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante 

cálculo apresentado pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523). R$ 10.122,81 (DEZ MIL, 

CENTO E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DO 

DEPÓSITO EFETUADO PELA PARTE REQUERIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006132-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/12/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006128-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA FARIAS CORDOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/12/2018 17:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006123-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO DUARTE DOS REIS (REQUERENTE)

JOEL DUARTE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO FREITAS MAFRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/12/2018 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006166-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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GILSON VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/12/2018 15:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006165-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/12/2018 15:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006157-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/12/2018 16:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006178-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 17/12/2018 17:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006134-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO (X ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU 

EQUIVALENTE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ( ) CONTA DE AGUA/ 

ENERGIA/ TELEFONE OU EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006133-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO WESLEN PEREIRA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/12/2018 13:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010804-07.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ZEFERINO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE SOUZA BRANDAO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES AV. RUA 

DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - 

CEP: 78200-000 INTIMAR O EXEQUENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

PROPOSTA DE ACORDO DO ID- 16243556

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006110-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DOS SANTOS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/12/2018 15:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006109-85.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE SOUZA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 11/12/2018 14:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006072-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN FATIMA BACCA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 
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REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 19/12/2018 16:45 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004653-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GASPAR SCHMIDT OAB - MT0006175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Benedito Elson Marques da Silva (REQUERIDO)

SEBASTIAO PINHEIRO DUARTE (REQUERIDO)

FERNANDO PINHEIRO DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 INTIMO os Advogados das partes da audiência de INTRUÇÃO E 

JULGAMENTO designada para dia 14 de DEZEMBRO de 2018, às 

14h30min (MT) devendo estar no ato ACOMPANHADOS DE SEUS 

CLIENTES INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, SOB PENA DE 

CONTUMÁCIA OU REVELIA, bem como de suas testemunhas, no numero 

máximo de três para cada parte (informando nos autos os respectivos 

nomes e qualificações para inclusão no sistema), salvo requerimento de 

intimação (art. 34, §1º, Lei dos Juizados).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006065-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CORDEIRO DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO ( X) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU 

EQUIVALENTE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (X ) CONTA DE AGUA/ 

ENERGIA/ TELEFONE OU EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011184-25.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA RAPHAELY TRINDADE DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DOS TERMOS DO ALVARÁ 

RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005663-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON GARCIA LOBATO DO PRADO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 22/01/2019 13:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005614-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. DE O. DA SILVA COM. E SERV. AUTOMOTIVOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. VISTO QUE, NOS AUTOS 

NÃO CONSTA OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DA 

REPRESENTANTE DA EMPRESA. DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (XX ) 

RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU EQUIVALENTE COMPROVANTE 

DE RESIDÊNCIA ( ) CONTA DE AGUA/ ENERGIA/ TELEFONE OU 

EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005619-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO LUCIO NELUS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/01/2019 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005626-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/01/2019 16:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010129-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 
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8010129-68.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA EXECUTADO: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, em correição. Homologo o 

calculo apresentado no valor de R$ 3.782,56 (três mil setecentos e oitenta 

e dois reais e cinquenta e seis centavos). Requisite-se diretamente ao 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso o pagamento da RPV no valor 

de R$ 3.782,56 (três mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

seis centavos), devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto às 

deduções legais, forte no art. 535, § 3º, inciso II, do CPC c/c art. 13, inciso 

I, da Lei 12.153/2009, devendo o ente público, em 10 (dez) dias, após o 

termino do prazo consignado no artigo supra citado (dois meses), carrear 

nos autos o comprovante de pagamento do débito exequendo, sob pena 

de sequestro. Não havendo nos autos, intime-se a parte Autora para 

informar os dados bancários para depósito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Havendo informação de liquidação, expeça-se o competente alvará para 

levantamento, observando os dados bancários informados pelo 

Exequente. Decorrido o prazo sem manifestação do Executado sobre o 

pagamento, voltem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005656-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. VISTO QUE, O 

DOCUMENTO DE RG ANEXADO ESTA ILEGIVEL. DOCUMENTOS DE 

IDENTIFICAÇÃO ( x ) RG/ CNH/ CARTEIRA DE TRABALHO OU 

EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005657-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SIMONCELOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 21/01/2019 17:30 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005660-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEL PASSOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA DE SOUZA CRUZ (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, EMENDAR A INICIAL OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O ANDAMENTO DO PROCESSO (ART. 321 CPC), SOB PENA DO 

ARTIGO ANTERIORMENTE CITADO, E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA , 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA (X ) CONTA DE AGUA/ ENERGIA/ TELEFONE OU 

EQUIVALENTE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011744-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CAMPOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito 

PROTOCOLADO NA SENTENÇA (devidamente atualizado), advertindo-o 

que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, àquele valor 

serão acrescidos a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais), 

consoante o disposto no art. 523 do NCPC. Despacho: “Vistos, etc. 

Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de cumprida esta providência e 

não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, voltem-me 

conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010519-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito (devidamente 

atualizado), advertindo-o que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, àquele valor serão acrescidos a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais), consoante o disposto no art. 523 do NCPC. 

Despacho: “Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante 

cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523, §1º) Depois de cumprida 

esta providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

voltem-me conclusos para a ulterior deliberação. Às providências. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, Juíza de Direito.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003323-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE PLACIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/11/2018 17:15 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003264-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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JHONATAN ANFILOFEV FARIA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 12/11/2018 16:00 (MT), devendo comparecer ao 

ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE HELLENSBERGER FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

 

INTIMO O ADVOGADO (a) DO (a) REQUERENTE PARA NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, MANIFESTAR SOBRE O DOCUMENTO JUNTADO NO ID- 

9994775.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001732-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA MIURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PCLAB COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

P S FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001794-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LARA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DOS TERMOS DA 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA RETRO, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO LEGAL, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012526-13.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDORO EUGENIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012526-13.2010.8.11.0006. EXEQUENTE: EZIDORO EUGENIO DA SILVA 

EXECUTADO: PAULO CAETANO Vistos, etc. Compulsando o processo, 

verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada e intimada, porém 

não procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, com 

fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente a fim de promover o bloqueio nas contas bancárias 

conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o 

valor da execução, devendo os autos permanecer em Gabinete até que 

seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 

04/2007 – CGJ. Em caso positivo, intime-se a parte executada a se 

manifestar em 05 (cinco) dias nos termos do art. 854, §3º, do CPC. 

Restando infrutífera, manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010296-27.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE FATIMA PRANDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL GOMES DE FREITAS OAB - MT18613/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA APARECIDA RAIMUNDO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCELA CRISTINA COLOMBO MARINS (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO MIRANDA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ DA SILVA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010296-27.2012.8.11.0006. REQUERENTE: APARECIDA DE FATIMA 

PRANDINI REQUERIDO: SELMA APARECIDA RAIMUNDO FIGUEIREDO 

Vistos, etc. Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o bloqueio 

nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do 

sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. Em caso positivo, intime-se a 

parte executada a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

dispõe o art. 854, § 3°, do CPC. Restando infrutífera, manifeste a parte 

exequente em 10 (dez) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 11 de setembro de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010816-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010816-45.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: ELIZETH DE CARVALHO 

EXECUTADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos, etc. Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido (CNPJ 

33.937.681/0001-78), utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até 

o valor do remanescente (R$ 273,15), devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 
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do Provimento n. 04/2007 – CGJ. Em caso positivo, intime-se a parte 

executada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

dispõe o art. 854, § e°, do CPC. Restando infrutífera, manifeste a 

exequente no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de 

setembro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006031-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1006031-91.2018.8.11.0006. REQUERENTE: MARLENE DA CONCEICAO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES, SECRETARIA DE SAUDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em síntese, a Requerente alega 

que atualmente está com 39 (trinta e nove), tem 04 filhos, sendo destes 

três menores impúberes, e ainda, que está gestante de 35 semanas do 

seu quinto filho. Relata ainda a Requerente, que devido a um conjunto de 

motivos necessita realizar cirurgia esterilizadora, pois além de estar na 

quinta gestação e possuir idade elevada, em sua gestação anterior teve 

complicações no parto em razão de diabete gestacional, e ainda, que vem 

enfrentando dificuldade financeira. Consta nos autos: documentos 

pessoais (que atestam sua idade), certidões de nascimentos dos seus 04 

filhos, documentos comprovatórios do seu estado gestacional, ficha de 

encaminhamento para realização de laqueadura tubária/vasectomia 

(preenchida com todos os dados solicitados). Orçamento elaborado pelo 

Hospital São Luiz de Cáceres. Diante de tais, requereu tutela de urgência 

para determinar aos Requeridos que seja garantido à Requerente a 

realização do procedimento de laqueadura junto ao parto, ainda que seja 

necessária a contratação particular. É o relatório necessário. Decido. 

Quanto à tutela de urgência, é caso de deferimento da medida. O 

deferimento da tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a 

coexistência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, de modo a não violar o 

contraditório, a ampla defesa e a igualdade entre as partes. No caso dos 

autos, a Autora preenche todos os requisitos previstos em lei para a 

realização do procedimento de cirurgia esterilizadora, pois possui idade 

bem superior ao mínimo previsto em lei, qual seja, 39, sendo que a lei 

estabelece mínimo de 25 anos; está na quinta gestação, sendo que a lei 

estabelece um mínimo de 02 filhos antes do procedimento; declara ter 

ciência das consequências do procedimento, bem como conta com 

anuência de seu marido, conforme formulário acostado aos autos; e ainda, 

que tem fator de risco quanto a saúde, considerando que teve diabete 

gestacional, além de possuir plena capacidade civil. Nestes termos dispõe 

o artigo 10 da Lei nº 9.263/96, senão vejamos: “Art. 10 – Somente é 

permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações: I – em 

homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco 

anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que 

observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da 

vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa 

interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo 

aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a 

esterilização precoce; (...)”. Ademais, a Constituição Federal garante que 

o planejamento familiar é de livre decisão do casal, conforme dispõe o 

artigo 226, § 7º, in verbis: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. (...) § 7º - Fundado nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais 

ou privadas. (...).” Diante o exposto, AUTORIZO a realização da cirurgia de 

laqueadura na autora NAIANA CANDIDA PENA, devendo para tanto ser 

expedido o competente alvará, enviando-o ao Secretário de Saúde 

Municipal. Ainda, diante da situação em tela, resta configurada a 

imprescindibilidade da realização do procedimento, eis que a demora 

poderá acarretar problemas à Autora numa eventual gestação posterior, 

exigindo atuação firme do Poder Judiciário. ISTO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDE-SE: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA para determinar que os Requeridos, MUNICÍPIO DE CÁCERES e 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, solidariamente, garantam à Autora 

Marlene da Conceição, a realização do procedimento cirúrgico de 

laqueadura no momento do parto, desde que preenchidos os requisitos 

previstos na Lei nº 9.263/96 e que as condições de saúde sejam 

favoráveis, devendo os Requeridos adotarem as providências que se 

fizerem necessário, ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular (sem licitação); c) O não cumprimento do item 

anterior acarretará em bloqueio de valores nas contas dos requeridos; d) 

Dispensada a audiência de conciliação, em razão da natureza da ação; e) 

Citem os requeridos para que, caso queiram, apresentem contestação; f) 

Encaminhe-se, via e-mail, cópia da presente decisão à assessoria de 

Saúde da Secretaria de Saúde e Município de Cáceres; g) Intimem-se 

pessoalmente o Secretário Municipal de Saúde e o Diretor de Regulação 

Regional de Cáceres; h) Cumpra-se. CÁCERES, 30 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014443-67.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELZE MARQUES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8014443-67.2010.8.11.0006. REQUERENTE: ELIELZE MARQUES DO 

AMARAL REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos, etc. Compulsando os 

atos, verifica-se na sentença de ID 2623046 que a parte Executada foi 

condenada a restituir à reclamante a quantia de R$ 3.141,12 (três mil cento 

e quarenta e um reais e doze centavos) referente às taxas cobradas 

indevidamente no contrato de financiamento do veículo firmado com a 

Exequente em agosto de 2009. Valor este que deve ser atualizado a partir 

da data do efetivo desembolso e acrescentada a multa de 1% (um por 

cento) ao mês, computados a partir da citação. Ainda, o Executado foi 

condenado a pagar à Exequente o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a 

título de multa. Interposto recurso inominado, foi decidido pelo acórdão no 

ID 2623074 a redução do valor condenatório a título de repetição de 

indébito, referente à tarifa de cadastro, para a quantia de R$ 600,00 

(seiscentos reais). Foram excluídas também, as demais taxas e a multa no 

valor de R$1.000,00 (um mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na 

integralidade, o teor da sentença proferida nos autos. A parte Executada, 

efetuou o pagamento espontâneo no valor de R$ 808,00 (oitocentos e oito 

reais), conforme comprovante anexado no ID 262309. Valor este pelo qual 

foi aplicado devidamente a atualização INPC e a multa de 1% (um por 

cento). Contudo, o restante da restituição em dobro sobre o valor R$ 

600,00 (seiscentos reais) não foi efetuado pelo Executado, sendo 

necessária a penhora via BacenJud para a execução do saldo 

remanescente, conforme espelho juntado no ID 2623103. Realizada a 

penhora online, o Executado contrapôs excesso à execução em razão de 

ter sido aplicada a restituição em dobro referente ao valor de R$600,00 

(seiscentos reais) e a aplicação da multa de 10% prevista no art. 475-J do 

CPC. Considerado o empasse quanto ao valor devido à Exequente, os 

autos foram encaminhados à contadoria judicial para elucidação dos fatos 

por este juízo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir. 

Em análise ao acórdão, verifica-se que a sentença proferida foi 

parcialmente reformada, sendo excluídas, expressamente, as "Taxas de 

Retorno" e de "Emissão de Cobrança", bem como a multa por 

descumprimento da ordem judicial e mantidos os demais comandos. Por 

conseguinte, é devida a cobrança da restituição em dobro acerca do valor 

determinado pelo acórdão, qual seja, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), que em dobro perfaz o total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

reais). Quanto à multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC, entende-se 

que ela deve incidir sobre o valor remanescente, que não foi pago dentro 
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do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do dia 30/03/2012, data da 

efetuação do pagamento espontâneo parcial. Portando, compulsando os 

autos, verifica-se que sobre o valor base principal de R$ 1.200,00 (um mil 

e duzentos reais) - referente ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

duplicado - foi aplicada devidamente a atualização do INPC a partir do dia 

28/09/2009, a multa de 1% (um por cento) entre a data da citação e do 

pagamento espontâneo, acrescida por fim, a atualização monetária, a 

multa de 1% mais multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

remanescente. Ante o exposto, indefiro o pedido de devolução do valor 

alegado como indevido pelo Executado. Remetam-se os autos ao arquivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 31 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010040-21.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA SILVA (EXEQUENTE)

DALILA MATOS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO(A))

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A 

(ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010040-21.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: DALILA MATOS BARBOSA, 

LUIZ ANTONIO DA SILVA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença proposta por Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A., alegando, em síntese, ausência de intimação 

para cumprimento espontâneo do acórdão. Ao final requer o 

reconhecimento da nulidade da penhora, em razão da ausência de 

intimação para cumprimento espontâneo, determinando-se o desbloqueio 

dos valores e intimação da parte Impugnante para cumprimento da 

sentença nos atermos do art. 513, § 2, inciso I, do CPC. Subsidiariamente, 

requer seja reconhecida a ilegitimidade dos cálculos apresentados pelos 

Impugnados, reconhecendo o acolhimento do valor da condenação no total 

de R$ 47.315,70 (quarenta e sete mil trezentos e quinze reais e setenta 

centavos), com a transferência do valor de R$ 5.932,95 (cinco mil 

novecentos e trinta e dois mil e noventa e cinco centavos) em favor da 

Executada. Os Impugnados manifestaram no ID n. 15972541. É o relato 

necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que 

assiste razão ao Impugnante quanto a ausência de intimação para 

cumprimento espontâneo do acórdão prolatado nos autos. Entretanto, 

considerando a manifestação dos Impugnados, e ainda, os princípios da 

celeridade e economia processual, acolho o pedido subsidiário formulado 

pela Impugnantes. Assim, reconheço a ilegitimidade do cálculo 

apresentado pelo Impugnados e DETERMINO o levantamento do valor de 

R$ 47.315,70 (quarenta e sete mil trezentos e quinze reais e setenta 

centavos) aos Exequentes. E ainda, proceda-se ao necessário para 

levantamento do valor de R$ 5.932,95 (cinco mil novecentos e trinta e dois 

mil e noventa e cinco centavos) em favor da Executada. Caso não consta 

nos autos informação quanto as respectivas contas bancárias das partes, 

expeça-se intimação para que informem seus respectivos dados 

bancários no prazo de 03 (três) dias. Desse modo, diante do cumprimento 

integral da obrigação, julga-se, por sentença, extinta a execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. 

Transitada em julgado, arquive-se. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230747 Nr: 1668-78.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482, OLIMPIO SILVA DAMASCENO - 

OAB:22765/O

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar 

NOVAMENTE a defesa do denunciado THIAGO FHELLYPE DE ALMEIDA 

para, no prazo legal, apresentar os Memoriais Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240142 Nr: 8046-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DOS SANTOS SILVA, MARCO 

AURÉLIO BALBINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 99/101, com 

fulcro nos Arts. 312, 313, inciso I e II, todos do Código de Processo Penal, 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA pleiteado 

pelo denunciado MARCO AURÉLIO BALBINO PEREIRA e mantenho sua 

prisão, nos termos da decisão que a decretou.Ciência ao Ministério Público 

e à ilustre Defesa.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224087 Nr: 10003-23.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO CESAR RIBEIRO, Filiação: Dilcelia 

Castro da Cunha Ribeiro e Marco Aurelio Ribeiro, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de PAULO 

CESAR RIBEIRO, acima qualificado, pela conduta típica prevista no artigo 

16, Caput, da Lei 10.826/2003.

Despacho: Vistos etc, I – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do 

Art. 41 do Código de Processo Penal, não verificando nenhuma das 

causas previstas no Art. 395 do mesmo código processual, RECEBO a 

denúncia nos termos do Artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado PAULO 

CESAR RIBEIRO como incurso nas sanções nela imputadas.II – Cite-se o 

réu, nos termos do Art. 396 do indigitado “codex”, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.III – Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando 

necessário (Art. 396-A).IV - Decorrido o prazo sem resposta, ou 

declarando o réu não ter condições de constituir defesa, desde já NOMEIO 

a Defensoria Pública para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe 
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vista dos autos no ato de nomeação.V – Após, conclusos para os fins 

dos Arts. 399 e 531, ambos do CPP.VI – DEFIRO o item “a” da cota 

ministerial de fl.48, de juntada de certidão de antecedentes criminais do 

Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, do sistema 

SIAP/TJMT, com fundamento no Art. 1373, II, do Provimento nº 

41/2016-CGJ. Ciência ao Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 30 de outubro de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 231096 Nr: 1812-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PIZZATTO GAMEIRO - 

OAB:22.323-MT

 Certifico que o presente processo foi correicionado nos termos da 

Portaria 01/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 236315 Nr: 5465-62.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO GHIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado para, no prazo legal, apresentar DEFESA PRÉVIA, 

ou ratificar a que foi apresentada pela Defensoria Pública..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236315 Nr: 5465-62.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO GHIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO ARAUJO PEREIRA - 

OAB:16162/MT

 Vistos etc,

 Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, não verificando nenhuma das causas previstas no artigo 

395, do mesmo código processual, RECEBO A DENÚNCIA em relação ao 

delito descrito no artigo 306, da Lei nº. 9.503/97, e artigo 333, “caput”, do 

Código Penal, nos termos do artigo 625 da CNGC/MT, dando o acusado 

como incurso nas sanções nela imputadas.

CITE-SE o réu, nos termos do artigo 396, do indigitado “codex”, para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).

Decorrido o prazo sem resposta, ou declarando o réu não ter condições 

de constituir advogado, desde já NOMEIO o Defensor Público, atuante 

nesta Vara, para patrocinar sua defesa.

Após, conclusos para os fins dos Arts. 399 e 531, do CPP.

Defiro o item “a” da cota ministerial de fl. 38.

 Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 237290 Nr: 6095-21.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAM DO PRADO BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Posto isso, em consonância com parecer ministerial e presentes os 

pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar 

elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido reiterado de 

revogação de prisão preventiva formulado em favor de MAX WILLIAN DO 

PRADO BENEVIDES.Por fim, expeçam-se cartas precatórias das vítimas 

Adeovaldo Rodrigues de Oliveira e José Wilson Gonçalves da Silva, nos 

endereços encartados à fl. 116, com prazo para cumprimento de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo de cumprimento das missivas, certifique-se o Sr. 

Gestor Judiciário e via de consequência declaro encerrada a instrução 

criminal, motivo pelo qual determino vista ao Parquet, depois a Defesa, 

para apresentação dos memoriais finais no prazo legal e 

sucessivo.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa. As 

providências.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 236231 Nr: 5403-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 

21059

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 310, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal, REVOGO A 

PRISÃO PREVENTIVA DE JOSÉ ANTONIO GOMES DE ARRUDA, cumulada 

com medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.Por conseguinte, o 

autuado deverá ser cientificado das seguintes condições: a) proibição de 

ausentar-se do Estado de Mato Grosso, sem autorização judicial.b) manter 

atualizado o seu endereço e telefone, devendo tal informação ser colhida 

pelo Oficial de Justiça, no ato de sua soltura.c) proibição de frequentar 

bares e locais que envolvam o consumo de bebidas alcoólicas, após as 

22:00 horas.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA 

E TERMO DE COMPROMISSO, para colocar em liberdade JOSÉ ANTONIO 

GOMES DE ARRUDA, brasileiro, RG n. 2083592-2 SSP/MT, nascido em 

30/12/1992, natural de Ponta Porã-MS, filho de Luiz Roberto Gomes de 

Arruda e Vera Lúcia Cezilio dos Souza, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.Observando-se que caso o(a) autuado(a) descumpra 

quaisquer das medidas cautelares ora impostas, ensejará a revogação da 

medida e a decretação da prisão preventiva (parágrafo único do artigo 

312 do Código de Processo Penal – Lei nº 12.403/11). Intime-se a Defesa 

para apresentar memoriais finais, no prazo legal e sucessivo.Por fim, 

voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.Notifique-se o 

Ministério Público e a Defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 45023 Nr: 7554-15.2005.811.0006

 AÇÃO: Unificação ou Soma de penas ->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292/MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos.

Trata-se de autos de execução penal movidos em desfavor de Domingos 

Assunção da Silva, o qual responde, atualmente em regime fechado, pelas 

penas, que somadas, totalizam 36 anos e 06 meses de reclusão.

A defesa do reeducando, postulou pela inclusão, junto ao cálculo 

existente nos autos, das detrações já deferidas por este Juízo, bem como 

pelas remições, conforme planilha que juntou aos autos (fls. 700/703).

Vieram conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Analisando os autos, entendo que o pedido formulado pelo reeducando, 

deve ser indeferido, no tocante a inserção das detrações.

Conforme verifico do cálculo de fls. 698, as detrações em questão já 

estão inseridas no mesmo, eis que consta dos campos específicos as 

datas de 23/12/1997 à 20/05/1998, bem como 08/10/1998 à 02/08/1999, 

tendo constado como data de início das penas a data de 03/08/1999.

Ademais, não constam interrupções no período compreendido entre 

02/08/1999 à 25/09/2000, ou seja, do início de cumprimento de pena, que 

se deu em 03/08/1999 até a data de 25/09/2000, as penas cumpridas pelo 

reeducando já foram computadas, sendo que as demais datas, foram 

inseridas a título de detração penal.

Entretanto, as remições que não constam do cálculo de fls. 698, e recém 

juntadas pela planilha de fls. 703, devem ser computadas no cálculo em 

questão.

 Isso posto, defiro parcialmente pleito formulado pela defesa, 

determinando-se a alteração do cálculo de pena, para cômputo das 

remições existentes pela planilha de fls. 703, que ainda não tenham sido 

computadas no cálculo de fls. 698.

Confeccione-se o cálculo de pena, encaminhando os autos ao Ministério 

Público e em seguida, intimando-se a defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238157 Nr: 6737-91.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO JUNIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar memoriais 

finais no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 196494 Nr: 1369-72.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos.

 Intime-se a defesa para cumprimento do determinado em fls. 351 e v.

Após, elabore-se novo cálculo de pena.

Em seguida, ao Ministério Público e em seguida à defesa para 

manifestação.

Oportunamente, conclusos.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 207571 Nr: 8362-34.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIR PEREIRA RESENDE, JOSUEL ALVES DE 

QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14425/MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Vistos.

Proceda-se a restituição da fiança em favor de Leir Pereira Resende, 

conforma já determinado na sentença de fls. 284/289.

Em relação ao réu Josuel Alvez de Queiroz, expeça-se guia de pena, 

confeccionando-se PEP, e vinculando-se em referidos autos o valor da 

fiança paga pelo mesmo para fins de pagamento da pena de multa, bem 

como das custas e demais despesas processuais.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159803 Nr: 7582-02.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO DOMINGOS DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 Vistos.

Intime-se o sr. Janio Domingues de Brito para que, no prazo de 15 

(quinze]0 dias, junte aos autos comprovante de que encontra-se regular 

para o porte de arma de fogo, nos termos do art. 37, do Decreto 

nº5.123/2004.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 179387 Nr: 1862-83.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos.

Junte-se aos autos o documento pendente de juntada conforme alerta do 

sistema Apolo.

Defiro o parcialmente requerimento retro, uma vez que o reeducando não 

compareceu em Juízo nos meses de dezembro de 2017 e abril de 2018.

Em relação aos demais meses, os comprovantes encontram-se juntados 

aos autos, ou seja, o de dezembro de 2016 encontra-se às fls. 122, o de 

janeiro de 2017, em fls. 126, o de janeiro de 2018 às fls. 129, o de agosto 

de 2018, às fls. 131.

Elabore-se cálculo de pena, inserindo como interrupção os meses de 

dezembro de 2017 e abril de 2018.

No próximo comparecimento do reeducando, solicite-se do mesmo seu 

atual endereço. Insira referida informação como lembrete no sistema 

Apolo.

Cumpra-se e intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 149767 Nr: 8453-66.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYLO RENATO MACHADO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 No sentido:RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE 

FALTA GRAVE. FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO 
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PARA O REGIME FECHADO. OITIVA PESSOAL DO CONDENADO. 

PRESCINDIBILIDADE. JUSTIFICATIVA APRESENTADA POR ESCRITO. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSIÇÃO DE REGIME 

MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEP. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Na regressão de regime, pelo cumprimento de falta grave, a 

apresentação da justificativa por escrito dispensa a prévia oitiva pessoal 

do condenado, mediante audiência de justificação, principalmente quando 

não demonstra que, na presença do juiz, possa acrescentar algum outro 

dado ou explicação. 2. O cometimento de falta grave, como é o caso de 

fuga de estabelecimento prisional, justifica a regressão de regime, ainda 

que mais gravoso do que o imposto na sentença (TJ-PR – autos 8147137 

– Rel. Miguel Pessoa – Julgamento: 08/03/2012 - Órgão Julgador: 4ª 

Câmara Criminal).A denominada audiência de justificação não está 

prevista de forma expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se 

de criação doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já 

citado parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.Assim 

sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 173429 Nr: 8803-83.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICIMAR LINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Vistos.

Acolho a justificativa de fls. 353, eis que os documentos que a 

acompanham demonstram que a reeducanda compareceu o CRAS 

conforme determinado.

Em relação ao comparecimento da reeducanda junto as reuniões do PAIF, 

dispenso a mesma, eis que por estar efetuando o seu labor, não há 

possibilidade de comparecimento.

Contudo, determino ao CRAS que continue aos atendimentos 

socioassistenciais necessários.

Elabore-se novo cálculo de pena, encaminhando o mesmo ao Ministério 

Público e em seguida à defesa, que deverá ser intimada via DJE.

Em relação ao pagamento dos dias multa de fls. 341, certifique-se o sr. 

gestor se houve início dos mesmos, caso contrário, intime-se a 

reeducanda para pagamento ou proposta de parcelamento.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 45095 Nr: 7546-38.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUDSON GALDINO DE MELO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Vistos.

Intime-se o reeducando para pagamento dos dias multa, conforme cálculo 

de fls. 1.098/1.099.

Após, se no decurso do prazo de 30 (trinta) dias, o mesmo não se 

manifestar ou efetuar o pagamento, cumpra-se a decisão de fls. 1.100., 

mediante as cautelas de estilo.

Oportunamente, arquivem-se os autos mediante as devidas baixas e 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 92335 Nr: 7448-14.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de comparecimento de fls. 332, certifique-se o 

sr. gestor se o reeducando ainda encontra-se preso pelos autos 

relacionados em fls. 331.

 Caso negativo, intime-se o mesmo para regular cumprimento de sua pena 

de acordo com a decisão de fls. 320/321, bem como para que justifique a 

falta grave que lhe é imputada, pelo suposto cometimento de novo delito.

Cumpra-se e intime-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237533 Nr: 6298-80.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO VITORAZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para manifestar quanto ao 

cálculo penal de fl.52 no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181769 Nr: 3387-03.2015.811.0006

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: INDIANA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANO LIMA MACEDO - 

OAB:221323/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos N.º: 3387-03.2015.811.0006 – Cód. 181769

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido formulado em favor 

de Indiana Seguros S/A, objetivando a devolução do veículo Fiat Idea ELX, 

placa NTM-7509/BA.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à 

restituição (fls. 77).

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

Segundo o Código de Processo Penal, artigo 120, a restituição de bens 

apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo Juiz 

"mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito 

do reclamante".

 Por outro lado, há que se atender ao disposto no artigo 118 do CPP, que 

dispõe:

 "Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo".

 Ensina o renomado jurista Júlio Fabrinni Mirabete, acerca da apreensão e 

restituição de bens, verbis:

 "(...) com a apreensão se procura, inclusive, permitir ao juiz que conheça 

todos os elementos materiais para a elucidação do crime, razão por que 

devem acompanhar os autos do inquérito (artigo 11) e, enquanto 

interessarem ao processo, permanecer em juízo. Ao juiz cabe dizer se 

elas interessam ou não ao processo. Após o trânsito em julgado da 

sentença devem ser devolvidas ao interessado, se não forem objeto de 

confisco, por não serem mais úteis ao processo. Refere-se a lei à 

'sentença final', que abrange não só a de mérito mas também decisões 

interlocutórias, com força de definitiva, como a impronúncia, e a decisão 

que extingue a punibilidade. O Estado é responsável por elas (artigo 37, 
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parágrafo sexto, da CF)."

 Como se vê, a finalidade da apreensão deve ser bem definida, ou seja, o 

objeto deve ser relevante ou imprescindível para a elucidação do crime, 

prova ou mesmo defesa do réu.

Na hipótese em comento, o requerente juntou aos autos comprovantes, 

onde consta ser o legítimo proprietário do bem.

Vale ressaltar que, se comprovada a propriedade do bem pelo requerente 

e caso tal bem não esteja vinculado à existência de interesse ao 

processo, a fim de apurar a suposta prática do delito em questão, a 

medida que se impõe é a restituição, eis que não constam elementos nos 

autos que demonstrem que bem apreendido servia à prática de delito.

Ademais, o artigo 119, do Código de Processo Penal, prevê que mesmo 

que transitada em julgada a sentença, as coisas provenientes de crimes 

ou que constituam proveito auferido pelo agente com a prática do fato 

criminoso, não poderão ser restituídas, salvo se pertencerem a lesado ou 

a terceiro de boa-fé.

 Leciona Guilherme de Souza Nucci, nesse sentido:

“Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até 

porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta. (...) Não há 

cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença 

final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro 

de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita.”

 No caso vertente, o aludido bem também não interessa mais ao processo 

criminal e não há provas de que foi adquirido com proventos da infração 

penal, pelo contrário, o requerente provou, a princípio, que é proprietário 

dos bens, conforme referido anteriormente.

Sobre a matéria, nosso E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL - 

CRIME AMBIENTAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - 

TRANSPORTE ILEGAL DE PESCADOS - VEÍCULO UTILIZADO NA 

INFRAÇÃO QUE PERTENCE A TERCEIRO DE BOA-FÉ - DEFERIDA A 

RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO PELA INSTÂNCIA SINGELA - 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ALEGADA A NECESSIDADE DA 

APREENSÃO DO BEM PARA O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - 

APELO DESPROVIDO - NÃO COMPROVADA A UTILIDADE DO VEÍCULO 

APREENDIDO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROPRIETÁRIO DO 

VEÍCULO QUE NÃO FIGURA NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO - MANTIDA A 

RESTITUIÇÃO DO BEM SOB FORMA DE DEPÓSITO - EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO ÓRGÃO MINISTERIAL - RECURSO 

CONHECIDO - SANADAS EVENTUAIS OMISSÕES - NO MÉRITO, MANTIDA 

A RESTITUIÇÃO DO BEM - EMBARGOS REJEITADOS. A finalidade da 

apreensão da coisa deve ser bem definida, ou seja, o objeto deve ser 

relevante ou imprescindível para a elucidação do crime. Na hipótese, não 

restou comprovado que o veículo apreendido tem relevância para o 

processo, e seu proprietário figura como terceiro de boa-fé, não havendo 

indícios de que estaria envolvido na trama criminosa. Portanto, mostrou-se 

correta a restituição do veículo em comento, pois, comprovada a 

propriedade, não há indícios de que tenha sido adquirido como provento 

de qualquer infração, não constituindo, em princípio, objeto, instrumento ou 

produto de crime, tampouco é imprescindível para a elucidação ou prova 

de prática de qualquer conduta delituosa. (ED 124283/2013, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

23/10/2013, Publicado no DJE 01/11/2013)

(TJ-MT - ED: 01242836420138110000 124283/2013, Relator: DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 23/10/2013, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/11/2013)

Assim, considerando que não há fundada dúvida quanto ao direito da 

reclamante, inclusive no sentido de que o bem apreendido não poderia ser 

proveniente de fato criminoso, entendo pertinente o deferimento do pedido.

Isto posto, pelos fundamentos acima expostos, DEFIRO, o pedido de 

restituição formulado por Indiana Seguros S/A, objetivando a devolução do 

veículo Fiat Idea ELX, placa NTM-7509/BA.

Proceda-se e expeça-se o necessário à entrega do bem 

supramencionado.

Cumprida todas as diligências, arquiva-se o presente feito, com baixa em 

anotações de praxe.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Intime-se. Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001237-64.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a carta precatória devolvida de id 16262149.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA OAB - MT0011011S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAREZ FOELLMER RAMBO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001299-70.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: ADEILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: JOAREZ 

FOELLMER RAMBO Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 31 de 

outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos, 

e/ou sua devida distribuição no Juízo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGLIUCO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Cuiabá-MT nos autos, e/ou sua 

devida distribuição no Juízo deprecado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-81.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte 

Autora, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o recolhimento das custas para distribuição da Carta 

Precatória expedida para a Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos, 

e/ou sua devida distribuição no Juízo deprecado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001283-19.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL PAIXAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001283-19.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): JAMIL PAIXAO DE ALMEIDA RÉU: DIAGNOSTICOS DA 

AMERICA S.A . Vistos etc. O pedido para deferimento da Justiça Gratuita, 

merece acolhimento. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite 

a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pelo documento (id.16144771) demonstra que o autor não 

possui rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do 

processo, porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua 

família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência firmada pelo 

autor, não havendo nos autos, pelo menos até agora, prova no sentido de 

que eles podem arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser 

deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade de futura 

impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de sua 

capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o 

exposto, DEFIRO a justiça gratuita ao autor, nos termos do art. 98, do 

CPC/2015. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. Designo 

audiência de conciliação e mediação para o dia 13 de fevereiro de 2018, 

às 12:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 31 de outubro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001206-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LEITE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para providenciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça. A Guia de Recolhimento deverá ser retirada no site do TJMT, 

www.tjmt.jus.br. (em serviços > Guias > Emissão de Guia de Diligência), 

conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo 

especificados: Nome da(s) parte (s): LUCIANO LEITE CARVALHO 

Localidade: Estrada que demanda para o rio Frei Manoel, Chácara Fênix, 

Zona Rural, DIAMANTINO - MT OU Rua comendador Henrique, 196, Centro, 

Diamantino-MT. Finalidade da Diligência: PENHORA E AVALIAÇÃO. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001206-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BUSS SONNENBERG OAB - MT0018389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LEITE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 

1.209 da CNGC, intimo o patrono da parte autora para comprovar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas de 

distribuição da Carta Precatória.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000066-09.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S 

(ADVOGADO(A))

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY SOUZA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a carta precatória devolvida de id 16287727.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000962-18.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do 

Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o 

advogado da parte Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto a carta precatória devolvida de id 16288387.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001294-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LIVRAMENTO BATISTA DE ALMEIDA OAB - SP248867 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. -. A. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001294-48.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: SIDNEI A. PEDRIALLI REQUERIDO: SUINOBRAS - 

ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Tutela de Urgência de 

Arresto, de Natureza Cautelar Antecedente, com Pedido de Ordem Liminar, 

ajuizada por SIDNEI A. PEDRIALLI em desfavor de SUINOBRAS 

ALIMENTOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Relata a 

parte autora que pactuou com a parte demandada três contratos 

particulares, para a venda e compra de milho em grãos. Assevera que no 

contrato de nº 1190.039.0913.2018, a parte demandada adquiriu a quantia 

de 5.000sc. (cinco mil sacas) de 60kg (sessenta quilos) cada, ou seja, 

300tons. (trezentas toneladas) de milho, no valor total de R$162.500,00 

(cento e sessenta e dois mil e quinhentos reais), sendo R$32,50 (trinta e 

dois reais e cinquenta centavos) o valor da unidade de saca de 60kg 

(sessenta quilos) de milho; no contrato de nº 1191.038.0913.2018 a parte 

ré adquiriu a quantia de 11.600sc. (onze mil e seiscentas sacas) de 60kg 

(sessenta quilos) cada, ou seja, 700tons. (setecentas toneladas) de milho, 

no valor total de R$320.833,33 (trezentos e vinte mil e oitocentos e trinta e 

três reais e trinta e três centavos), sendo R$27,50 (vinte e sete reais e 

cinquenta centavos) o valor da unidade de saca de 60kg (sessenta quilos) 

de milho; e no contrato de nº 1208.041.0919.2018, a parte requerida 

adquiriu a quantia de 6.666sc. (seis mil e seiscentos e sessenta e seis 

sacas) de 60kg (sessenta quilos) cada, ou seja, 400tons. (quatrocentas 

toneladas) de milho, no valor total de R$183.333,33 (cento e oitenta e três 

mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), sendo 

R$27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) o valor da unidade de 

saca de 60kg (sessenta quilos) de milho. Afirma que no avençado, o 

pagamento, pelos produtos adquiridos, deveria ser efetuado após 25 

(vinte e cinco) dias de seu desembarque em sua fábrica, cujos 

vencimentos se iniciaram em 08/10/2018, sendo que os últimos 

pagamentos deveriam ocorrer em 16/10/2018, contudo, a parte 

demandada encontra-se em mora com o pagamento da importância líquida 

de R$642.095,86 (seiscentos e quarenta e dois mil e noventa e cinco reais 

e oitenta e seis centavos), vez que a parte requerida efetuou o pagamento 

de tão somente a quantia ínfima de R$ 46.000,00. Relata, ainda, que as 

entregas se iniciaram a partir de 13/09/2018 e, a parte demandada já está 

na posse de toda a mercadoria negociada. Aduz que ao tentar receber da 

requerida, ela sequer prestou qualquer informação; assim, requer em sede 

de tutela de urgência o arresto de todos os bens da ré, até o limite do 

crédito de R$642.095,86 (seiscentos e quarenta e dois mil e noventa e 

cinco reais e oitenta e seis centavos), vez que que está correndo 

seríssimos riscos de dano, por ser empresa de pequeno porte. Ofertou 

caução. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Como sabido, é possível 

a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou 

antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 do NCPC, desde que 

comprovado elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado 

pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, ‘in verbis’: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." Têm-se 

como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e 

indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade 

do direito invocado pelo requerente. No que tange ao perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, este se traduz na necessidade de se 

proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, 

nada adiantará uma proteção futura em razão do perecimento de seu 

direito. Com efeito, dispõe o art.301 do CPC/15, especificamente quanto a 

tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, ‘in verbis’: 

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto 

contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para 

asseguração do direito.” No caso, a fumaça do bom direito evidencia-se 

pela comprovação da existência de débito oriundo de contrato de 

arrendamento pactuado entre as partes juntado nos autos. O perigo da 

demora também se encontra presente, visto que a parte autora efetuou a 

venda de seus produtos para a parte demandada, almejando o 

recebimento, contudo, a parte requerida não cumpriu com o avençado, 

não pagando o que comprou e, pelo extenso período de inadimplência, 

bem como ser considerável o valor que a empresa requerente tem a 

receber, é passível de coloca-la em “estado de quebra”; assim sendo, o 

deferimento do pedido de arresto de bens da requerida, até o limite do 

crédito de R$ 642.095,86, é medida que se impõe. No sentido do 

deferimento do arresto em tais casos, confiram-se a jurisprudência: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRESENÇA 

DOS REQUISITO PREVISTOS NOS ARTIGOS 813 E 814 DO CPC - DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos dispostos no 

art. 813 do CPC, principalmente a existência de dívida líquida inadimplida, 

impõe-se o deferimento do arresto pleiteado, posto que as hipóteses 

enumeradas no artigo supracitado são meramente exemplificativas, de 

forma que é possível ao juiz deferir cautelar de arresto fora dos casos 

enumerados, para assegurar o resultado prático e útil do processo 

principal. In casu, da análise dos autos, nota-se a presença dos requisitos 

fumus boni juris e periculum in mora, sendo que o primeiro está 

demonstrado pelo contrato de compra e venda firmado entre as partes, 

constituído em título executivo extrajudicial, vencido em 15/04/2003 e não 

pago, e o segundo pelo desfazimento da soja que está em plena colheita, 

frustrando o pagamento do débito. A conduta do Recorrido de frustrar o 

pagamento do débito, se esquivando da sua obrigação autoriza de plano o 

deferimento do pedido, nos termos do artigo 813, inciso II, do CPC”. (TJ/MT 

- Ap 143346/2012, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de 

Direito Privado, J: 25/06/2014, P: DJE 02/07/2014). Ante o exposto, DEFIRO 

o pedido e, determino o ARRESTO de bens da ré, até o limite do crédito de 

R$642.095,86 (seiscentos e quarenta e dois mil e noventa e cinco reais e 

oitenta e seis centavos), iniciando-se via Bacenjud e, caso não 

encontrados numerários, expeça-se mandado para arrestar os bens 

conforme requerido na exordial. Defiro a caução apresentada. Lavre-se 

Termo de caução. Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 

06 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas. Intimem-se as partes litigantes 

por meio de seus procuradores para comparecerem em audiência. 

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a composição 

entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência 

para querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar 

no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 
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mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias 

ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Existindo preliminares 

venham-me os autos conclusos, caso contrário intimem-se as partes para 

que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as 

provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide. Conste a advertência do não 

comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 30 de outubro de 2018. André Luciano costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001286-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B 

(ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE LOPES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001286-71.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA REQUERIDO: JOSE 

LOPES DE FREITAS, J R GUIMARAES & GUIMARAES LTDA - ME Vistos 

etc. DESIGNO a audiência para o dia 05 de dezembro de 2018, às 14:30 

horas. Informe o Juízo Deprecado com a máxima URGÊNCIA. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 31 

de outubro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 43688 Nr: 353-96.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl.170, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3746 Nr: 267-82.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Vila Nova, Mário Guardado Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Gabriela Cocco Busanello Benevides - OAB:9770/MT, 

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900, Tercio Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 319, a parte autora requer a dilação de prazo para 

manifestar-se acerca do laudo pericial.

Com efeito, o art. 223, dispõe acerca da perda do direito de se manifestar 

no processo, ‘in verbis’:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a 

impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que lhe assinar.”

No caso, a parte não comprovou nos autos nenhuma justa causa e ou 

evento alheio à sua vontade que não pode manifestar-se acerca do 

despacho de mero expediente de fs. 310/311.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dilação de prazo processual.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33031 Nr: 1304-95.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Guardado Rodrigues, José Aparecido 

Cazzeta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 251, a parte exequente requer o levantamento dos 

valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada da 

penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou parcialmente frutífera a medida (fls. 225/231). Foi 

determinada a intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, 

manteve-se inerte (fl. 253).

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo embargos, o que presume 

sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido de 

levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido, em casos análogos:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pelo seu advogado às fl. 251, após preclusas as vias ordinárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36508 Nr: 1172-04.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rádio Parecis de Diamantino Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Adriano Bocalan - 

OAB:9.566/MT, Patrick Alves Costa - OAB:7993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780
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 Vistos etc.De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o 

feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença.Defiro o 

requerimento para cumprimento de sentença.DA OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER:Nos termos do artigo 497 do Novo Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte devedora a cumprir os termos do acordo 

(não proceder qualquer execução/transmissão/radiodifusão de obras 

musicais, lítero-musical e fonogramas, enquanto a demandada não 

providenciar a prévia e expressa autorização do ECAD).Fixo multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de não cumprimento 

espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.Faça-se constar na 

intimação acima determinada que, não havendo o cumprimento da 

obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas honorárias específicas 

desta fase de cumprimento de sentença, as quais desde já arbitro no 

percentual de 10% (dez por cento), forte do §1º, do art. 523, do Código de 

Processo Civil de 2015.DO PAGAMENTO DA QUANTIA CERTA:Intime-se a 

parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do valor devido em execução, nos termos do art. 523 do Novo 

Código de Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente 

impugnação (art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente 

e após, voltem-me os autos conclusos;Faça-se constar na intimação 

supra que, não havendo o pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o 

montante da condenação multa no percentual de 10% (dez por cento), e 

também verbas honorárias no percentual de 10% (dez por cento), 

específicas desta fase de cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 

523, do Novo Código de Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, 

intime-se o credor para atualizar o débito, para o procedimento da penhora 

‘on line’ de valores na conta da parte executada, acrescendo-se ao valor 

da condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra 

fixadas;Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e 

avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de 

seu(sua) advoga(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130469 Nr: 3015-52.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Meloo, Ceylla Christhyan Custódio de 

Godoi Mello, Leonardo Leandro Figueiró

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cultura Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ceylla Chrysthyan Custódio de 

Godoi Mello - OAB:10.050, Leonardo Leandro Figueiró - OAB:14035, 

Marco Antonio de Mello - OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 218/218verso, acerca 

da intimação do devedor concernente a decisão de fls. 212/213.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100973 Nr: 1917-37.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gladston Leal de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 126/127.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110012 Nr: 2601-25.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, PAULO 

RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 127/129.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37834 Nr: 2660-91.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorlei Vitorassi, Sirley Stedten Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clonilse Izabel Bonatto - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 330/330verso a parte demandada requer o 

cancelamento da audiência agendada para o dia 07/11/2018, às 15:00 

horas.

Ora, a audiência somente não se realizará se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, do CPC/2015).

Registro, ainda, que as partes poderão constituir representantes para a 

audiência, nos termos do § 10 do art. 334, que assim dispõe:

“Art. 334 (...)

§ 10 - A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir.”

Advirto que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 330/330verso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98626 Nr: 903-18.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinéia Ormond da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Antônio Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 160/163.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28837 Nr: 267-67.2006.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Deere Brasil S/A, Áster Máquinas e 

Soluções Integradas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O, Luciano Benetti Timm - OAB:170.628-A, Paula 

Abi-Chahine Yunes Perim - OAB:OAB/SP 273.374, Rafael Bicca 

Machado - OAB:44.096

 Intimo o patrono da parte requerida, para recolher junto a este Juizo as 

taxas Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca 

de INDAIATUBA/SP, com a finalidade de INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA: 

JACKSON WICHROWSKI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81159 Nr: 121-50.2011.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almelina Cruz Oliveira, Josimara Cruz Oliveira, Heron 

Domingos Oliveira, Carlos Augusto Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Combustíveis e Lubrificantes R. F. 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Augusta de Oliveira - 

OAB:1761/MT, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032, Nilton Luis 

Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 472/484.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28837 Nr: 267-67.2006.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): John Deere Brasil S/A, Áster Máquinas e 

Soluções Integradas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio José Tessaro - 
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OAB:3162/O, Luciano Benetti Timm - OAB:170.628-A, Paula 

Abi-Chahine Yunes Perim - OAB:OAB/SP 273.374, Rafael Bicca 

Machado - OAB:44.096

 Intimo o patrono da parte requerida, para recolher junto a este Juizo as 

taxas Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca 

de TANGARÁ DA SERRA/MT, com a finalidade de INQUIRIÇÃO DA 

TESTEMUNHA: MARCELO VACCARI GARCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97044 Nr: 138-47.2015.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 467/469.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103939 Nr: 34-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale dos Arinos Materiais de Construções Ltda 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro 

- OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 93/94.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130969 Nr: 3245-94.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilton Ribeiro Rangel, Zilma Ribeiro Lourenço Rangel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a comprovação de sua miserabilidade.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 119621 Nr: 3124-03.2017.811.0005

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Ogliari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira Neto - 

OAB:6508, Vanessa Paula Costa - OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28852 Nr: 279-81.2006.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Belote dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT
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 Vistos etc.

Em análise minuciosa dos autos, verifico que a intimação do devedor, 

ocorreu via DJE e por advogado.

 Pois bem. As normas de direito processual, dado o caráter de ordem 

pública, possuem aplicação imediata.

Com efeito, o § 4º, do art. 513, do CPC/2015, assim dispõe:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste 

Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da 

obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...)

§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano 

do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao 

endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 274 e no § 3o deste artigo.”

No caso dos autos, verifico que foi certificado o trânsito em julgado da 

sentença em 11/02/2014 (fl. 312); o pedido de cumprimento de sentença 

foi protocolado em 31/07/2018 (fls. 375/379); o despacho que deferiu o 

pedido de cumprimento de sentença foi em data de 10/09/2018 (fls. 

380/381).

 Portanto, o pedido do exequente deve ser analisado sob a égide do Novo 

Código de Processo Civil, que entrou em vigor no dia 18 de março de 2015.

Ante o exposto, DETERMINO a intimação do devedor nos termos do § 4º, 

do art. 513, do CPC/2015.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128280 Nr: 2215-24.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Capitânio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:13477-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e SUSPENDO as medidas constritivas 

sobre o bem litigioso objeto dos embargos. Certifique-se nos autos 

principais.Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 16:00 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio 

de seus procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se 

os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), para realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.Alcançada a composição entre os 

litigantes, conclusos para homologação.Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência 

para querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo constar 

no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente o 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias 

ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Em seguida, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide.Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127995 Nr: 2056-81.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Capitânio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Castoldi Diesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:13477-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380, Eduardo Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson 

José Gasparelo - OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 21445

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 168, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98805 Nr: 985-49.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erocildes Balduino de Campos, Sebastião 

Monteiro de Freitas, Neide Galan de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luiz da Costa Pereira 

- OAB:20.276, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18533 Nr: 1603-14.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - OAB:5840, 

Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Corral Morales - 

OAB:7.641, Raul Caju Cardoso - OAB:24575/O, Ricardo Basso - 

OAB:12.739

 Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido e CANCELO a decisão que 

determinou a hasta do bem penhorado.Notifique-se o Juízo Deprecado 

para devolução da Carta Precatória que foi expedida com a finalidade da 

expropriação do bem penhorado.Sem prejuízo do exposto, certifique-se 

acerca da tempestividade do petitório de fls. 302/363.Após, voltem-me os 

autos concluso para a análise dos demais pedidos de fls. 

292/298.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86395 Nr: 1985-89.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Linck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Fachinetto Padoin - 

OAB:78109/RS, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT, 

Lizelia Tissiani Ramos - OAB:37088/RS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

DETERMINO que expeça-se ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda com a vinculação dos valores penhorados/depositados, no 

presente feito, para posterior expedição de alvará.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18533 Nr: 1603-14.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amilton Schneider - OAB:5840, 

Milton Dabul Pompeu de Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Corral Morales - 

OAB:7.641, Raul Caju Cardoso - OAB:24575/O, Ricardo Basso - 

OAB:12.739

 Vistos etc.

O petitório de fls. 299/301, trata-se de Embargos de Declaração interposto 

pela parte exequente contra a decisão proferida às fls. 289/290, 

afirmando haver omissão na “decisum”, visto que não apreciados os 

pedidos seguintes: a) atinente a constituição do polo ativo, vez que a 

empresa Aventis Cropscience Brasil Ltda sofreu incorporação pela atual 

empresa Bayer Cropsciente Ltda; b) relativo a nulidade absoluta em razão 

da ausência de intimação dos demais coproprietários e cônjuges do imóvel 

penhorado; c) ausência de indicação do parâmetro para realizar o laudo 

de avaliação imobiliária.

 DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque a decisão de fls. 299/301, analisou o petitório de fls. 287/288 

e, no referido petitório inexistem os pedidos: a) atinente a constituição do 

polo ativo, vez que a empresa Aventis Cropscience Brasil Ltda sofreu 

incorporação pela atual empresa Bayer Cropsciente Ltda; b) relativo a 

nulidade absoluta em razão da ausência de intimação dos demais 

coproprietários e cônjuges do imóvel penhorado; c) ausência de indicação 

do parâmetro para realizar o laudo de avaliação imobiliária.

 Portanto, não existe omissão a ser suprida.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão de fls. 289/290.

Intimem-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29987 Nr: 1103-40.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gram Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Brugnolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, Murilo Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Roberto Boni - 

OAB:8268-B/MT, Sandro Lanzarini - OAB:11553/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12318 Nr: 247-52.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e 

Investimento, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marly Rodrigues Soares de Arruda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Dê cumprimento integral à decisão de fls. 528/529.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 2191-06.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Desbessel, Nely Vaz Desbessel, Hélio 

Desbessel, Sirlei Schmidt, Alecxsandra Karlla Cândida Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

De início, adota-se a Sra. Gestora às providências necessárias para a 

retificação no nome dos patronos na capa dos autos e nos sistema Apolo.

DEFIRO o pedido de fl. 151.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1496 Nr: 185-27.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Konrad Stuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilcar Cordeiro Teixeira - 

OAB:8970/PR

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23731 Nr: 1756-13.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agralmat Máquinas e Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Mário Vezignazzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 156/157, a parte exequente requer o levantamento 

dos valores penhorados, em virtude de que a parte devedora foi intimada 

da penhora, todavia, manteve-se inerte.

Da análise dos autos, verifico que em virtude do não pagamento do débito, 

a parte exequente requereu penhora ‘on line’, sendo o pedido deferido, 

bem como restou parcialmente frutífera a medida (fls. 148/151). Foi 

determinada a intimação da parte executada acerca da penhora, todavia, 

manteve-se inerte (fl. 158).

DECIDO.

No caso, verifico que a parte devedora foi intimada da penhora, 

entretanto, manteve-se inerte, não oferecendo embargos, o que presume 

sua concordância tácita, de modo que o deferimento do pedido de 

levantamento dos valores é medida que se impõe.

Nesse sentido, em casos análogos:

“PRAZO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - Ciência 

inequívoca da penhora "on line" por parte da executada, que peticionou 

nos autos após a sua efetivação - A devedora, no entanto, quedou-se 

inerte, não tendo oferecido impugnação ao cumprimento da sentença - 

Assim, tem-se por preclusa a matéria, tornando-se líquida, certa e exigível 

a dívida - Regular levantamento dos valores penhorados pela credora - 

Recurso provido.” (TJ/SP - AG: 7250416400 SP, Relator: Carlos Lopes, 

Data de Julgamento: 11/08/2008, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 21/08/2008).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.

Com efeito, expeça-se alvará judicial em favor da parte credora na conta 

indicada pelo seu advogado às fl. 157, após preclusas as vias ordinárias.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por sua 

advogada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84889 Nr: 115-09.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel, Espolio de Solano Quintino 

Desbessel, Espolio de Herta Ilsa Hubner Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 118.

Em nada requerido em 05 (cinco) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9373 Nr: 1715-22.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Mário Matei, Elio Cunha, Mariza Ana 

Biava Cunha.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Cássio Mello - 

OAB:14.312-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 156.

Via de consequência, mantenho a audiência no mesmo dia, porém, 

alternando o honrários, que deverá ser realizada às 17:00horas.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6161 Nr: 56-80.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Sardinha do Amaral, Marzeu Selau, 

Maria da Glória Day Selau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Silva Coimbra de 

Abreu Ferreira - OAB:8547/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 206.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37837 Nr: 2667-83.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loeri Lachman dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilo dos Santos Júnior - 

OAB:MT/12.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859 SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 627.

Determino a liberação de 50% (cinquenta por cento), do valor depositado 

pela parte autora em favor do perito.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fl. 627).

Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102120 Nr: 2524-50.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Garcia Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industrial de Laticinios Lacbom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aisi Anne Lima Tiago - 

OAB:OAB/MT 16.657, ANA LÚCIA DE FREITAS ALVAREZ - OAB:8311

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Cumprimento de Sentença ajuizada por MAGNO GARCIA 

BARROSO em face de INDUSTRIAL DE LATICINIOS LACBOM S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 138/139, a parte vencida informa o pagamento 

espontâneo da sentença, concernentes a indenização à fl. 142, a parte 

credora pugna pelo levantamento dos valores.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte vencida efetuou o pagamento 

do valor da condenação (fls. 138/139) e, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores depositados espontaneamente (fl. 142), via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 487, inciso I, do Novo Código Processo Civil.

Intime-se o advogado para informar o número do CPF, para possível 

expedição do alvará judicial.

Sanada a irregularidade, proceda-se o levantamento dos valores 

depositados espontaneamente pela parte demandada, mediante a 

expedição de competente alvará de levantamento, a serem depositados na 

conta bancária indicada à fl. 142, bem como comunique-se a parte autora, 
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via postal, acerca da expedição de alvará de liberação da quantia 

depositada em Juízo na conta informada por seu advogado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109218 Nr: 2193-34.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KL Transportes e Turismo Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 133, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87477 Nr: 3246-89.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Correa da Silva, Maria Aparecida Maroni da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento dos honorários do ‘expert’, uma vez que a parte demandada já 

cumpriu a determinação judicial, conforme comprovação do pagamento 

juntado às fls. 821/822.

Aportando o pagamento restante, voltem-me os autos conclusos para 

expedição do alvará judicial em favor do perito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 526 Nr: 182-67.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.L. Ind.e Comércio de Alimentos Ltda, José 

Donizete Martins, Luiz Lemes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Barbosa de Lima - 

OAB:7690, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento dos honorários do ‘expert’.

Aportando o pagamento restante, intime-se o perito para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial e início dos trabalhos.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83775 Nr: 2829-73.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel, Sirlei Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521, Dariel 

Elias de Souza - OAB:OAB/11.945-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, MARCELO 

SALVI - OAB:40989, Romeu de Aquino Nunes. - OAB:3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 180.

Em nada requerido em 05 (cinco) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28916 Nr: 322-18.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar de Souza Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, ROBERTO POLI RAYEL FILHO - OAB:153.299/SP, 

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 151, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 455-60.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Gaino, Idair Peron Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 250.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 130684 Nr: 3114-22.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Giovani de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo executivo. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 06 de novembro 

de 2019, às 14:30 horas.Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência.Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil.Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação.Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, intimada para apresentar 

impugnação aos embargos, no prazo legal.Em manifestando-se os 

litigantes, expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 
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334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse 

caso, a parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, 

devendo, ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 

344 do Novo Código de Processo Civil.Aportando a impugnação dê vistas 

ao embargante. Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem, 

com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e 

julgamento.Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo 

seja saneado, momento em que serão fixados os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82630 Nr: 1385-05.2011.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Luiz D' Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41693 Nr: 2501-17.2009.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclair João Schaedler, Izolde Wiedemann Schaedler, 

Rejane Crestina Wiedmann Schaedler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Marco Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 297/301.

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor devido em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo Código de 

Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação 

(art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, 

voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da parte executada, acrescendo-se ao valor da condenação a 

multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21188 Nr: 1777-23.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Dtno-SISPUMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaia de Souza Araújo Menezes 

- OAB:MT 20.237, Jaqueline Proença Larréa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista dos Anjos - 

OAB:6658/MT

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 270, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7432 Nr: 764-28.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - 

OAB:5741/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Leonir Galera 

Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

DEFIRO o pedido de fl. 59.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94211 Nr: 1961-90.2014.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valfrido Wrobel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana Nery Liber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Considerando a situação retratada no petitório de fls. 151/152, deve ser 

autorizada a devolução do prazo processual, conforme disposto no § 1.º, 

do art. 223, do Código de Processo Civil de 2015.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido e DEVOLVO a parte o prazo processual 

de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação (art. 1003, § 5º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100434 Nr: 1671-41.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Fernandes da Silva Filho e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 
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encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 144/145.

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor devido em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo Código de 

Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação 

(art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, 

voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da parte executada, acrescendo-se ao valor da condenação a 

multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40136 Nr: 979-52.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cássia Guimarães Piovezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Rodrigo Paulo Corrêa - OAB:2841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Judicial ajuizada pela Instituição 

Diamantinense de Educação e Cultura - FID em desfavor de Rita de Cássia 

Guimarães Piovesan, ambas devidamente qualificadas nos autos.

Ante a inércia da parte autora, foi determinada sua intimação para dar 

andamento no feito, consoante decisão de fl.114, contudo, a parte autora 

manteve-se inerte (fl.124).

É o necessário relato.

DECIDO.

Determinada a intimação pessoal da parte autora (fl.114), nos moldes do 

art. 485, §1º do NCPC, para dar prosseguimento ao feito, por ter 

abandonado a causa por mais de 30 dias, a parte requerente, apesar de 

devidamente intimada, quedou-se inerte, consoante certidão de fl.124 e, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80360 Nr: 3351-37.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio César Machione Mori, Osvaldo Mori, 

Rosina Machione Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Indianara Conti Kroling - 

OAB:11097/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Judicial ajuizada por Banco do Brasil S/A, 

em face de Julio César Machione Mori, Osvaldo Mori e Rosina Machione 

Mori, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo.

A parte exequente informa o cumprimento do acordo (fl. 101).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Honorários conforme pactuado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 671 Nr: 94-92.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marzeu Selau, Milton Mateus Criveletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 439, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94225 Nr: 2001-72.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Dias da Silva Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl.106, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42384 Nr: 3195-83.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Maria de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 406.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37278 Nr: 2135-12.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Desbessel
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flauci Gonçalves Gomes de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias 

de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6.593, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo credor e 

CONVERTO a ação executiva de entrega de coisa incerta para execução 

por quantia certa.INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 03 (três) 

dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

FIXO em 10% sobre o valor da causa e, caso de integral pagamento no 

prazo, a verba honorária será reduzida pela metade, cientificando-o(s), 

ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que dispõe(m) do prazo de 15 

(quinze) dias para interposição de embargos de devedor, independente da 

segurança do Juízo.Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o 

depósito de trinta por cento do valor total executado, poderá ser requerido 

o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s) 

executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, 

inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, 

indicado bens à penhora, o oficial de justiça, munido da segunda via do 

mandado, procederá de imediato a conversão do arresto em penhora dos 

bens arrestados, procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, 

art. 829, NCPC), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente.As citações, intimações, 

arrestos e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, 

ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, 

observado o disposto no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42749 Nr: 3477-24.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodoeste Implementos de Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 280, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35738 Nr: 579-72.2008.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CNH Capital S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Moser - 

OAB:9.932-B/MT, Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaristo Aragão Ferreira 

Santos - OAB:38840, MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - OAB:15685/A, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684, Teresa Celina de Arruda Alvim - 

OAB:PR 22.129

 Vistos etc.

Considerando-se o pedido de fls. 912/912verso, DEVOLVO a parte o 

prazo processual, nos termos do art. 1003, § 5º, CPC/2015.

Adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para a intimação da 

parte demandada da decisão de fls. 908/909.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 52 Nr: 390-56.1992.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Aparecido Brunholi, Antônio José brunholli, 

Maurilio Brungnolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Augusto Souza e Sila - 

OAB:OAB/MT 24.287/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

retificar a capa dos autos e no sistema polo, visto que o feito trata-se de 

incidente de Pedido de Justiça Gratuita e não procedimento ordinário.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45366 Nr: 2024-57.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Manoel Timoteo de Souza, Marcos Ferreira 

de Souza, Anair Gomes de Souza, Adil dos Santos Gomes de Souza, Inês 

Gomes de Souza, Adair Gomes de Souza, Alair Gomes de Souza, 

Aduzinha Aparecida Gomes de Souza, Kênia Ferreira de Souza, Aureliano 

Gomes de Souza, Andrelino Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSTU Serviços de Saúde Ltda, Banco Cruzeiro 

do Sul, Banco Itaú S/A, J. P. Borges ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA DA SILVA VIANA - 

OAB:14851, José Guilherme Rosa de Souza Soares - OAB:OAB/MS 

17.851, Karina de Almeida Batistuci - OAB:178033/SP, Katarina de 

Carvalho Figueiredo Viana - OAB:OAB/MS 10.509, Pérsio de Oliveira 

Landim - OAB:12.295, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18017/A

 Vistos etc.

Considerando-se o petitório de fls. 359, destituo o defensor dativo Dr. 

Pérsio de Oliveira Landin e, nos termos da decisão de fls. 349/350, nomeio 

o Dr. João Batista de Almeida, com endereço na Av. JPF Mendes, nº 1665, 

Diamantino/MT, fone 65 9 9606-4596.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42931 Nr: 5-78.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Luiza da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Joaquim Basilio - OAB:14253-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 308.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41567 Nr: 2379-04.2009.811.0005
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 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel de Oliveira Pinto, Alzita Oliveira Pinto, Luiz 

Flávio de Arruda Ribeiro, Jussilene Vasconcelos Portela Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Sandro Leite 

dos Santos - OAB:7532

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44691 Nr: 1351-64.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Firmino da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios S/A - 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araujo - 

OAB:13840/MT, Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:5871

 Vistos etc.

Considerando-se o petitório de fl. 217, destituo o perito anteriormente 

nomeado e, nos termos da decisão de fl. 190 nomeio o Dr. Reinaldo 

Almeida Gil, que poderá ser encontrado na Clínica da Dor, localizada na 

Rua João Paulo II, nº 56, Bairro Jardim Guaraná, Diamantino/MT, fone (65) 

3336-1736, independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90841 Nr: 3083-75.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:OAB/MT 14.848, Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Wilson 

Lisandro Veiga - OAB:OAB/MT 15.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 197, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107211 Nr: 1269-23.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T M Passos ME, Tereza Maria Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo Lazaro Tobias Porto 

Silva - OAB:21667

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 131/139. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2107 Nr: 629-26.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anildo Alves de Mattos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gracielli de Oliveira Gallego - 

OAB:10755, Pricilla Squinello Nogueira - OAB:11132

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, sob pena de 

ARQUIVAMENTO. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6434 Nr: 227-32.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abadias Pereira de Barros., Edgar Ferreira 

Passarinho, José Leivinha de Oliveira, Orides Piloneto, João Pereira Irmão, 

Evanderley Pereira da Silva., Marcos A. M. Camarço., Eufrásio M. Vitor., 

Aurélio L. Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que o feito executivo pleiteia o 

ressarcimento ao erário estadual, sendo que 2ª Vara desta Comarca, é 

competente para processar e julgar as referidas demandas.

Ante o exposto, encaminhe-se o feito à 2ª Vara desta Comarca, 

procedendo-se as baixas nas formalidades legais.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92792 Nr: 1125-20.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ester Cocco Busanello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Kratchk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 86, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3120 Nr: 402-31.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Meneguello Berndt, Danilo Berndt, Jairo 

Leonardo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio fonseca aires - 

OAB:15959, Rafel furtado ayres - OAB:17380
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 281, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4694 Nr: 79-89.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Médio Norte Ltda, 

Hariberto Keller, Rogério Krohling, Noedir José Karan Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Décio José Tessaro - OAB:3162

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 774.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31348 Nr: 2092-46.2006.811.0005

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Mario Becegato, Mário Antonio Reis Becegato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto Kroling, Flavio Kroling, Altemar 

Kroling, Rosimeiri Ortega Kroling, Eder Kroling, Marilza Aparecida Raimundo 

Kroling, Fabio Kroling, Michyeli Aparecida Ferdinando Kroling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o perito acerca das impugnações em relação aos honorários 

periciais. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45161 Nr: 1819-28.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico 

Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefani - OAB:MT 

3.553-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 377.

Após, lavre-se o respectivo auto e intimem-se os executados dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40712 Nr: 1532-02.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Luciana do Nascimento Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Beneficente de Saúde Dos 

Militares do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR 

- OAB:15302, Luiz Augusto Pires Cezário - OAB:2090-MT, Tairo 

Domingos Dorta - OAB:16.917

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl.272, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112341 Nr: 3871-84.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pereira Gionedis Advogados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, sob pena de 

ARQUIVAMENTO. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 19614 Nr: 2171-30.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropscience Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lori Helena D`Almeida.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT/ 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de sentença ajuizada por Aventis Cropscience 

Brasil LTDA, em face de Lori Helena de Almeida, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo.

A parte exequente informa (fl. 162) e a parte devedora comprova (fls. 

158/159) o cumprimento do acordo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Honorários conforme pactuado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22233 Nr: 1073-73.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copacel Indústria e Comércio de Calcário e Cereais 

Ltda, Eliel Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7397-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl.373, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10641 Nr: 636-71.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Jesus Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daltro Moacir Vargas Gindri, Ivan Vargas 

Gindri, José Nei Vargas Gindri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ercio Erno Ketzer - OAB:5072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Rogério de Bortoli Keller - OAB:OAB/MT 6383-A, 

Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 “Ante o exposto, REJEITO a impugnação e determino que o credor junte 

aos autos a planilha atualizada do débito, em virtude de que na Comarca 

não existe Contador Judicial e, DETERMINO a incidência:1)da correção 

monetária, desde a data que a fixou – 20/06/2002;2)dos juros moratórios, 

desde a intimação da sentença – 25/10/2005;3)da multa de 10% (dez por 

cento) do § 1º, do art. 523 do CPC/2015, sobre o valor da condenação 

mais honorários advocatícios de 10%;4) incide pelo INPC e juros de 1% ao 

mês.Aportando os cálculos, intime-se o devedor para pagar o 

débito.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências.”No mais, mantendo incólume a decisão de fls. 

597/598.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41906 Nr: 2708-16.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erivaldo Queiros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT Transportes Ltda., Companhia Mutual de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Jaime Vasconcelos 

Santos - OAB:9569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Silva Navega - 

OAB:118.948/RJ, Ceciliana Maria Fantinato Vieira - OAB:8464MT, 

João Jenezerlau dos Santos - OAB:3613-B, Nadson Jenezerlau 

Silva Santos - OAB:203049/SP

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacen Jud.Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora 

para que, querendo, manifestem-se no prazo legal.Nos termos do § 1º, do 

art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos permanecerão em 

gabinete até que se processe a ordem de bloqueio requisitada perante as 

instituições financeiras por meio do sistema Bacenjud.Sem prejuízo do 

exposto, intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca do 

petitório de fl. 714/740.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21849 Nr: 802-64.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Copacel Indústria e Comércio de Calcário e Cereais 

Ltda, Eliel Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7397-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl.287, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82507 Nr: 1252-60.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Central Cargo Transportes MG Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Jorge Dorico de Jesus - OAB:128095

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl.369, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 99052 Nr: 1123-16.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joilson Sebastião dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl.79, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100153 Nr: 1527-67.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Portela de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Ante a divergência dos cálculos encaminhe-se os autos a contadoria, vez 

que os referidos cálculos não são complexos, assim desnecessário 

nomeação de ‘expert’.
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Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8105 Nr: 1209-46.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Piracema Transportes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petrobrás Distribuidora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4384-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3127-A, Ozana 

Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento dos honorários do ‘expert’, uma vez que a parte demandada já 

cumpriu a determinação judicial, conforme comprovação do pagamento 

juntado às fls. 697/700.

Aportando o pagamento restante, intime-se o perito para informar os 

dados bancários para expedição do alvará judicial e início dos trabalhos.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41964 Nr: 2774-93.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Claudio da Costa Lube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:16012

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 416, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2123 Nr: 59-06.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Macedo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Crislaine Veiga - OAB:15425/O, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clodoaldo Roberto Barbosa - 

OAB:76755/MG

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos da parte exequente.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28432 Nr: 2220-03.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmont Industria e Comercio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Presotto - OAB:104498/MG, 

Carlos de Jesus Presotto - OAB:35401/MG, Tatiana Fiumaro Tosta 

Konageski - OAB:9402-B, Vicente de Paulo Cunha Braga - 

OAB:15550/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36229 Nr: 977-19.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neves Pereira e Cia Ltda, Conceição Neves 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Roberto Manrique - 

OAB:10922/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl.109, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84834 Nr: 4028-33.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, Alirio 

Vitorassi, Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, Espólio de Quintino 

Vitorassi, Edesia Boaroli Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO 

BRASIL S/A em desfavor de MARIA BERNADETE PAGANOTTO 

VITORASSI, ALIRIO VITORASSI, EDESIA BOAROLI VITORASSI E ESPÓLIO 

DE QUINTINO VITORASSI, todos devidamente qualificados nos autos.

Nos autos do processo em apenso tombado sob nº. 1223-73-811.0005 – 

Código 85737 – Embargos à Execução, o Tribunal de Justiça, no Recurso 

de Apelação nº 34211/2017, deu provimento ao recurso para reformar a 

sentença e acolheu o pedido inicial, declarando extinta a obrigação 

executada, no presente feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que nos autos do processo tombado sob nº. 

1223-73-811.0005 – Código 85737– Embargos à Execução, o Tribunal de 

Justiça, no Recurso de Apelação nº 34211/2017, deu provimento ao 

recurso para reformar a sentença e acolheu o pedido inicial, declarando 
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extinta a obrigação executada, no presente feito, via de consequência, a 

extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 487, inciso I, e do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31050 Nr: 1874-18.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereu Aquiles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 116, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33998 Nr: 2152-82.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações Administração e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicola Cassani Zulli, Enio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Maluf 

Pereira - OAB:10407/MT, Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5325-MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 363.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97688 Nr: 437-24.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nortox S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Henrique Stoeberl - 

OAB:5792/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 107.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31700 Nr: 201-53.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.G. Soares Cunha-ME, Sebastiana das 

Graças Soares Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 158, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22072 Nr: 965-44.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Cláudio de Oliveira 

Nascimento - OAB:5475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Soares de Sousa - OAB:2653/TO, Sélia 

Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro Gonçalves de 

Medeiros - OAB:3.665-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Luiz Cláudio 

de Oliveira Nascimento em face da ADM do Brasil LTDA, Atual 

Denominação de ADM Exp. e Imp. S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Em postulado de fls. 577/578, a parte devedora informa o pagamento do 

débito ora exequendo e às fls.584/584verso, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo (fls.577/578) e, a parte credora pugna pelo 

levantamento dos valores depositados espontaneamente e via de 

consequência a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93084 Nr: 1327-94.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leite Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Vistos em correição.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença (Capítulo 06, Seção 07, 

Item 6.7.1 da CNGC).

Defiro o requerimento para cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 497 do Novo Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte devedora a cumprir os termos do acordo (providenciar 

a quitação do financiamento do veículo) entabulado entre os litigantes (fls. 

206/207) e homologado (fl. 213/214).

Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de não 

cumprimento espontâneo da obrigação no prazo de 15 dias.

Faça-se constar na intimação acima determinada que, não havendo o 

cumprimento da obrigação no prazo fixado, incidirão, ainda, verbas 

honorárias específicas desta fase de cumprimento de sentença, as quais 

desde já arbitro no percentual de 10% (dez por cento), forte do §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil de 2015.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 86373 Nr: 1963-31.2012.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdPRdR, CAFM, NM, DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

Carvalho - OAB:14663, Douglas Luiz da Cruz Luozich - OAB:10.823, 

Dyogo Costa Marques - OAB:11084/MT, Edson Aparecido Morita - 

OAB:260.584 SP, Gerson Lisboa Junior - OAB:262.065 SP, Indianara 

Conti Kroling - OAB:11097/MT, Luiz Carlos Néspoli Júnior - 

OAB:19.139, Mauro José Zecchin de Morais - OAB:166.432 SP, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9.845, Ronaldo Ortiz Salema - 

OAB:193.475 SP

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 760/762.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114422 Nr: 498-11.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivar Mário Fantinel, Elza Terezinha Fantinel, Hilário 

Antônio Fantinel, Rosemari Floriani Fantinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baldan Implementos Agrícolas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Antonio Fantinel Junior - 

OAB:56458 RS, João Paulo Miotto Aires - OAB:48097/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Karen Abuchain - 

OAB:362110, Édipo Henrique Arthur - OAB:OAB/SP 329.521, 

FRANCIELE CRISTINA FERREIRA - OAB:217747, Gabriela Cocco 

Busanello Benevides - OAB:9770/MT, Silvana Aparecida Calegari 

Caminotto - OAB:OAB/SP 141.809

 Vistos etc.

 De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 187/188.

Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, certidão 

comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de averbação 

junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em efetivada a 

averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) 

dias (CPC/2015 art. 828, §1º).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21439 Nr: 478-74.2004.811.0005

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Croácia Comércio e Locadora de Máquinas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Geisa Fabrini Ribeiro - OAB:7123-MT, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdoral Romão do 

Nascimento - OAB:4465-B, Carim Cardoso Saad - OAB:114278, Luiz 

Cláudio de Oliveira Nascimento - OAB:5475/MT, Maristela Fátima 

Morizzo Nascimento. - OAB:5.408/MT, Melissa França Praeiro - 

OAB:13582

 Vistos etc.

De início, proceda-se com as devidas anotações, eis que o feito 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de fls. 557/558.

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do valor devido em relação aos honorários 

advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 523 do Novo Código de 

Processo Civil e, transcorrido o prazo, querendo, apresente impugnação 

(art. 525, NCPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, 

voltem-me os autos conclusos;

Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o pagamento no 

prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação multa no 

percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias no 

percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;

Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para atualizar o 

débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores 

na conta da parte executada, acrescendo-se ao valor da condenação a 

multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;

Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 555/556.

Aportando a manifestação, conclusos para a análise do pedido de fls. 

559/560.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110917 Nr: 3121-82.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Cristina Almeida Lyra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Vistos etc.

Desnecessária conclusão.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 104.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108378 Nr: 1754-23.2016.811.0005

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor José de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparício Valeriano Siqueira, SINTRAF - 

Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Diamantino/MT, 

Movimento 13 de Outubro, Associação Terra Para Todos, Emerson de tal, 

André de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tabajara Aguilar Praeiro 

Alves - OAB:OAB/MT 18.960

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca do petitório de fls. 425/447.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109818 Nr: 2489-56.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elzimara Graciele de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda, 

Motomagazine Automotores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Helton 

George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias de Camargo Braghin - 

OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:17892-A, Marcus Vinícius de Morais Junqueira - OAB:SP 

175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/O

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para DAR-LHES PROVIMENTO COM EFEITO INFRIGENTE 

para, chamar o feito à ordem e para cancelar a decisão que deferiu a 

prova pericial, bem como determinar a formação do litisconsórcio passivo 

necessário, a rigor do artigo 114 e seguintes do CPC/2015, sob égide dos 

princípios que norteiam o aproveitamento de atos válidos, economia e 

celeridade da prestação jurisdicional, intimando a parte autora para as 

providências. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43597 Nr: 261-21.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio Desbessel, Idinete Gomes de Campos 

Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A, 

Verônica Wegermann - OAB:13229-B, Vinicius Duarte Barnes - 

OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO 

JOHN DEERE S/A em desfavor de IRIO DESBESSEL e IDINETE GOMES DE 

CAMPOS DESBESSEL, todos devidamente qualificados nos autos.

Nos autos do processo em apenso tombado sob nº. 

2403-95.2010-811.0005 – Código 80012 – Embargos à Execução, o 

Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação nº 141377/2016, deu 

provimento ao recurso para reformar a sentença e acolheu o pedido 

inicial, declarando extinta a obrigação executada, no presente feito (fls. 

170/183).

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que nos autos do processo tombado sob nº. 

2403-95.2010-811.0005 – Código 80012– Embargos à Execução, o 

Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação nº 141377/2016, deu 

provimento ao recurso para reformar a sentença e acolheu o pedido 

inicial, declarando extinta a obrigação executada, no presente feito (fls. 

170/183), via de consequência, a extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 487, inciso I, e do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80012 Nr: 2403-95.2010.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco John Deere S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane de Souza Monaro - 

OAB:13094-B, Jorge Luis Zanon - OAB:9975-A, Vinicius Duarte 

Barnes - OAB:56242/RS

 Vistos etc.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108974 Nr: 2066-96.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Alexandre de Oliveira, Daniel Ferreira 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme pactuado pelos litigantes.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111231 Nr: 3308-90.2016.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Marcelo Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Benedito de Magalhães, Domani 

Distribuidora de Veiculos Ltda, Wesley Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayara Maximiano Veneziano - 

OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte 

demandante, razão porque:a) DETERMINO que as partes requeridas, 

solidariamente, procedam com a devolução de valores para o autor no que 

se referem aos pagamentos da entrada de cota de consórcio no importe 
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de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). b)DETERMINO que as partes 

requeridas, solidariamente, procedam com a devolução de valores ao 

autor no que se referem as parcelas de R$ 777,38 (setecentos e setenta 

e sete reais e trinta e oito centavos) e R$ 799,67 (setecentos e noventa e 

nove reais e sessenta e sete centavos). c)CONDENO as partes 

requeridas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.CONDENO, ainda, as 

partes requeridas, solidariamente, ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC.Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38289 Nr: 3127-70.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleidi Rosangela Hetzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleidi Rosângela Heztel - 

OAB:8244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Higino da Silva 

Júnior - OAB:4045

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o advogado da parte requerida 

renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, conforme faculta o art. 112 

do Novo Código de Processo Civil.

Assim, em vista do que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, determino a 

intimação da parte requerida por AR e também via edital no prazo de 20 

(vinte) dias, para que constitua novo patrono, sob pena de 

prosseguimento do feito à sua revelia.

Estabelece o art. 76, II do NCPC, ‘in verbis’:

 "Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância 

originária: (...)

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; (...)”

Após a intimação do réu, proceda-se à suspensão do processo pelo 

prazo de 20 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 26002 Nr: 457-64.2005.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Centro Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso dos Santos, Ervi Dalla Libera, Ledilse 

Bassani Dalla Libera., Dalgomar Importação e Exportação de Produtos 

Agropecuários L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mariano Bridi - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Euripes Gomes Pereira - 

OAB:3738

 Vistos etc.

Considerando-se o petitório de fl. 825 e a certidão de fl. 826, prossiga com 

a expropriação, nos termos das decisões já constantes nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107206 Nr: 1268-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.Vale Cooperativa Agroindustrial, Eli Antonio 

Brizola, Breno Liebeld, Angelo Antonio Dall Alba., Arésio José Paquer, 

Dilce Maria Ascari Darold, Fazenda Santa Angela Ltda, Mario Riciardi, 

Valnei Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira Neto - 

OAB:5888/MT, Vanessa Paula Costa - OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 164 Nr: 508-32.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Donizetti Nunes - 

OAB:MT 2.420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Vistos etc.

Defiro em parte o pedido de fls. 695/697 e, concedo o prazo de 10 (dez) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para deliberações 

e procedimentos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92467 Nr: 895-75.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdO, Marcione de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Garcia Barbosa, Bolivar Antônio da 

Silva ME, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Mônica 

Larisse Alves Araújo - OAB:14.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Francisco 

Dorigan - OAB:15510-A, Paulo Sérgio Daniel - OAB:9173/B, Renato 

Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada junto a 

Conta Única em favor da advogada parte autora, observando os dados 

bancários constantes nos autos (fl. 256).

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por sua 

advogada.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Comunique-se a parte credora, via postal, acerca da expedição de alvará 

de liberação da quantia depositada em Juízo na conta informada por seu 

advogado.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80411 Nr: 2800-57.2010.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deudet Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eli, Valdevanir Salesiano Gouvêa, 

Adelson Pereira Rodrigues, Celma Bautz de Freitas, Genivaldo Guimarães 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758, Mayara Maximiano Veneziano - OAB:20537/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Santarem 

Gonzales - OAB:167.144, Hernani Zanin - OAB:11770

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 570/571 e, via de consequência, CANCELO a 

audiência designada para o dia 07/11/2018.

Venham-me os autos conclusos para a análise dos pedidos de fls. 

559/569. Caso seja necessário, será designada a audiência de 

justificação.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107667 Nr: 1464-08.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 

Hospital Albert Einstein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Roberto Obersteiner - 

OAB:2658

 Vistos etc.

Em cumprimento a r. decisão de fls. 184/186, que determinou a 

indisponibilidade, nos autos, do valor de R$ 18.786,39 e, ante o pagamento 

espontâneo do devedor em relação a condenação em relação ao mérito, 

expeça-se alvará judicial em favor do advogado do autor, tão somente da 

quantia de R$ 35.105,16, observando os dados bancários à fl. 182.

Via de consequência, a quantia de R$ 18.786,39 ficará nos autos, 

indisponível, consoante decisão de fls. 184/186..

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento remanescente devido.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21781 Nr: 736-84.2004.811.0005

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de ADM Exp. E 

Imp. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gobre Locação de Munk e Guindaste S/C Ltda, 

Icec Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNER GOULART DE OLIVEIRA 

- OAB:266217, Jeferson Alex Salviato - OAB:236655, Luiz Cláudio de 

Oliveira Nascimento - OAB:5475/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial, conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32562 Nr: 888-30.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Novo Hotel, Cirso Ferreira, Rejania Maniezo 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Ribeiro Pinto de Sá 

Barreto - OAB:172123RJ, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94783 Nr: 2284-95.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonio Aramis dos Santos Blauth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 227.

Determino a liberação de 50% (cinquenta por cento), do valor depositado 

pela parte autora em favor do perito.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fl. 227).

Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94182 Nr: 1944-54.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Bueno Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 230.

Determino a liberação de 50% (cinquenta por cento), do valor depositado 

pela parte autora em favor do perito.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fl. 230).

Intime-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86246 Nr: 1806-58.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V Gouveia Barbosa ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamantos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 Vistos etc.

Ante a r. decisão de fls. 346/351, proceda-se com a devolução dos 

valores depositados a título de garantia do juízo, bem como expeça-se 

novamente alvará judicial, em virtude do cancelamento do alvará judicial (fl. 

265), conforme os dados bancários de fl. 354.

Após as formalidades legais arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 18963 Nr: 1838-78.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto, Bento Abelardo Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Garofolo Sperandio, Erney Martins 

Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bento Abelardo Lopes - 

OAB:10303/PR, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intime-se os devedores para informar os dados bancários e pessoais para 

possível levantamento dos valores.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90467 Nr: 2764-10.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Loureiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme já determinado nos autos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34459 Nr: 2683-71.2007.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Dall Igna., Marta Beatriz dos Santos Dall'Igna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pereira Santiago, Eliane Malaquias 

da Silva Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

Aline Morgana Bettio - OAB:6099/O, Nelir Fátima Jacobowski Geier 

- OAB:3437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar Carlos Rodrigues 

Cruzado - OAB:9740-T, Eloiza Barbosa Bonifácio - OAB:11299, 

Francismar Sanches Lopes - OAB:1708-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33751 Nr: 528-95.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza - 

OAB:15687-A, Fernando José Bonatto - OAB:25.698/PR, Firmino 

Gomes Barcelos - OAB:4770-B, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 

14.469-A, Sadi Bonatto - OAB:10011/PR, Teresa Arruda Alvim - 

OAB:15732-A OAB/MT

 Ante o exposto, determino a liquidação da sentença.Via de consequência, 

CANCELO a decisão de fls. 233/234.Mantenho a nomeação do perito, 

porém, os honorários deverão ser pagos de forma rateada. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias, para o pagamento.Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos para deliberações e 

procedimentos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 33277 Nr: 1549-09.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária e Contrutora Master Ltda ME, Cirso 

Ferreira, Rejania Maniezo Ferreira, Alceu Cavalheiro, Rosangela Maniezo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 250.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25230 Nr: 2849-11.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Aires, Luiz Carlos Ticianelli, Espólio de 

Serafim Adalberto Ticianeli, Izelia Ticianeli, Celso Eduardo Ticianeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Moutinho da Costa 

Ticianelli - OAB:8025, Eli dos Santos Salgado - OAB:11232, Raquel 

Correa Bezerra - OAB:8670/MT, Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal.Nos 

termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos 

permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio 

requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema 

Bacenjud.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 80562 Nr: 2951-23.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Municipio de 

Diamantino - OAB:, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Código n. 80562

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO - MT em face de PUPULIN ARMAZENS GERAIS LTDA, já 

qualificados nos autos.

A inicial veio devidamente instruída.

Adveio aos autos termo de confissão de dívida e parcelamento, em que se 
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requer a homologação do acordo celebrado entre as partes (fls. 95/98).

Breve relato. Decido.

Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu artigo 840 e seguintes, 

uma das formas de extinção da obrigação consiste na transação, 

entendida como estabelecimento de concessões mútuas com vistas à 

extinção do litígio ou da obrigação.

Simultaneamente, prevê o Novo Código de Processo Civil que a transação 

deve ser homologada.

No caso em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente 

representadas, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação 

se torna necessária numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal.

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado pelas 

partes (fls. 95/98) para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas em face da gratuidade.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino/MT, 08 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91000 Nr: 3206-73.2013.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT, Carlos Odorico Dorilêo Rosa Junior - OAB:13.822

 Código n. 91000

DESPACHO

Vistos, etc.

Dê-se vista ao MPE

 Após, volte-me concluso.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 30 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123665 Nr: 293-45.2018.811.0005

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Kenes Estevam de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Infantino Martins - 

OAB:10177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 123665

DECISÃO

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de permuta apresentado às fls. 05/08, vez que não 

foram juntados documentos comprobatórios acerca da existência de 

familiares residentes nesta Comarca. Outrossim, não há interesse do 

reeducando Vandicleides Bandeira Lima, recolhido na Cadeia Pública local, 

em permutar.

Dê-se ciência ao MPE e ao advogado constituído.

Nada sendo requerido, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo.

Diamantino/MT, 25 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101506 Nr: 2241-27.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnei Carlos Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Código n. 101506

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO proposto por MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão de fls. 

166/166-verso, com fundamento no artigo 382 do Código de Processo 

Penal, alegando, em síntese, omissão.

 É o relatório. Decido.

Preliminarmente insta ponderar que os embargos declaratórios objetivam, 

exclusivamente, rever decisão que apresenta falha ou vícios, quais sejam: 

obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem, compulsando os autos verifico que razão assiste ao 

embargante, pois a decisão foi omissão no que se refere aos pedidos 

apresentados pelo reeducando no sentido de cumprir as condições do 

regime semiaberto na Comarca de Diamantino/MT e alterar as condições 

de comparecimento em juízo.

 Por essa razão, necessário conhecer dos embargos para sanar a 

omissão constatada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os Embargos Declaratórios para 

sanar a omissão, de modo, a acolher parcialmente os pedidos de 

fls.155/156, autorizando que cumpra as condições do regime semiaberto 

na Comarca de Diamantino/MT, mantendo por ora as condições descritas 

na decisão de fl. 138.

 Permanecem intactos os demais termos da decisão objurgada (fls. 

166/166-verso).

Retifique-se a autuação do presente feito, retirando a tarja preta, vez que 

não se trata de réu preso.

 Cumpra-se.

 Diamantino/MT, 25 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94352 Nr: 2043-24.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Basilio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Código nº. 94352

DESPACHO

Vistos etc.

Considerando que este Magistrado encontra-se de licença médica para 

acompanhamento de pessoa da família, conforme assegura o art. 245, do 

Código de organização e divisão judiciárias, redesigno a audiência para o 

dia 18 de junho de 2019, às 16hrs15min.

Intimem-se as partes, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

Diamantino/MT, 23 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 28953 Nr: 327-40.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Frederichis Stocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Código n. 28953
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SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

DIAMANTINO - MT em face de ANTONIO FREDERICHIS STOCCO, já 

qualificados nos autos.

Com a inicial de fl. 02, vieram os documentos de fls. 03/06.

Às fls. 325/328, o exequente requereu a suspensão do processo, ante o 

acordo de parcelamento do débito.

Breve relato. Decido.

No caso em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente 

representadas, tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação 

se torna necessária numa demonstração inequívoca de que se deseja 

compor independentemente de interferência estatal.

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo firmado pelas 

partes (fls. 325/328) para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Sem custas.

Determino a suspensão destes autos pelo prazo requerido.

 Remeta-se ao arquivo provisório, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas 

sem baixa no Cartório Distribuidor.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o Exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, informar se o acordo de parcelamento foi integralmente 

cumprido, ficando, desde já, advertido de que a sua inércia será 

interpretada como quitação integral, com a consequente extinção da 

execução com base no art. 924, II, NCPC.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino/MT, 02 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125760 Nr: 1116-19.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Augusto Burin Arnaut, Renan Ferreira 

Amaral, Thallys Michael da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Processo nº. 1116-19.2018.811.0005

Cód. 125760

DESPACHO

Vistos etc.

 Extraia-se cópia das decisões proferidas no presente feito e junte-se nos 

autos nº.1225-33.2018.811.0005– Código nº. 125982, em apenso.

 Após, arquivem-se estes autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 21 de setembro de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 130624 Nr: 3078-77.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cardoso Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 Código n. 130624

DESPACHO

Vistos, etc.

Aguarde-se em apenso o presente feito até o deslinde da ação penal cód. 

131010.

Às providências.

Diamantino/MT, 25 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 12763 Nr: 688-33.2001.811.0005

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Cristina Araújo Martins, Silvandete 

Araújo Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Práticas Jurídicas 

da UNEMAT-Câmpus de Diamantino/MT - OAB:

 Código n. 12763

DESPACHO

Vistos, etc.

Dê-se vista ao MPE

 Após, volte-me concluso COM URGÊNCIA.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 30 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 123048 Nr: 4560-94.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Juraci de Souza - 

OAB:24514O

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 30 de outubro de 2018, às 15h30min.

Código n. 123048

Autos n. 4560-94.2017.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Reeducando: Fernando de Oliveira Rodrigues

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. 

Augusto Cesar Carvalho Frutuoso.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas. A representante 

do Ministério Público requereu vista dos autos.

III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Trata-se de executivo de pena em face do reeducando 

Fernando de Oliveira Rodrigues, o qual foi condenado a 05 (cinco) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Concedo o 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a representante do Ministério 

Público manifestar-se. Às providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta 

audiência, sendo que os presentes assinam a ata por mim redigida, 

________ Karla Gabrielle de Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Augusto Cesar Carvalho Frutuoso

Advogado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104717 Nr: 463-85.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi José Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Código: 104717
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DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do 

requerido.

 Designo audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 28 de 

fevereiro de 2019, às 15h30min.

Intime-se o requerido através de seus advogados para, caso queira, no 

prazo de 10 (dez) dias apresentar o rol de testemunhas, devendo informar 

se elas deverão ser intimadas ou se comparecerão independentemente de 

intimação.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 29 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 116905 Nr: 1741-87.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Guimarães de Matos Junior, Nilton 

Carlos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Código n. 116905

DESPACHO

Vistos etc.

Cumpra-se na íntegra a sentença de fls. 629/639.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 15 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124240 Nr: 507-36.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Domingos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Fabio Gomes Pereira - OAB:21073 - MT, 

Joaquim Gomes de Oliveira - OAB:17614/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 30 de outubro de 2018, às 16h30min.

Código n. 124240

Autos n. 507-36.2018.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado De Mato Grosso

Reeducando: Sérgio Domingos da Silva

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; a representante do 

Ministério Público, Dra. Gileade Pereira Souza Maia; o Advogado, Dr. 

Joaquim Gomes de Oliveira e o reeducando Sérgio Domingos da Silva.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das partes e autoridades acima mencionadas.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: 

“Vistos, etc. Trata-se de executivo de pena em face do reeducando 

Sérgio Domingos da Silva. Considerando que o reeducando reside na 

Comarca de Tangará da Serra/MT, conforme observado em manifestação 

de fl. 71, bem como as disposições do art. 65, 66 e 106 da Lei 7.210/84, 

declino da competência em favor do Juízo de Tangará da Serra/MT. 

Remeta-se o presente executivo de pena à Comarca de Tangará da 

Serra/MT, com as cautelas de estilo. Expeça-se o necessário. Às 

providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida, ________ Karla Gabrielle de 

Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Gileade Pereira Souza Maia

Promotora de Justiça

Joaquim Gomes de Oliveira

Advogado

Sérgio Domingos da Silva

Reeducando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125982 Nr: 1225-33.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Augusto Burin Arnaut, Thallys Michael 

da Silva, Renan Ferreira Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Diante de todo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, nos seguintes termos: a) CONDENAR acusado 

DANIEL AUGUSTO BURIN ARNAUT como incurso no artigo 155, §4º, 

incisos I e IV e artigo 329, caput, ambos do Código Penal; b) CONDENAR o 

acusado THALLYS MICHAEL DA SILVA como incurso no artigo 16, caput, 

da Lei Federal nº. 10.826/2003; e c) ABSOLVER os acusados THALLYS 

MICHAEL DA SILVA e RENAN FERREIRA AMARAL pela prática do crime 

previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código 

Penal. (...) Tendo em vista que o denunciado DANIEL AUGUSTO BURIN 

ARNAUT praticou os delitos capitulados nos artigos 155, §4º, incisos I e IV 

e artigo 329, caput, ambos do Código Penal, somando-se as penas 

impostas, passo a fixar a pena definitivamente em 02 (dois) anos de 

reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como em 02 (dois) 

meses de detenção. (...) 3.1.5. REGIME INICIAL Em observância ao que 

dispõe o art. 33,§2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o 

regime prisional de início ABERTO (...) DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 

16, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº. 10.826/2003 - THALLYS MICHAEL DA 

SILVA (...) Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição ou 

aumento de pena, razão pela qual passo a fixá-la definitivamente 03 (três) 

anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (...) 3.2.2. 

Regime inicialEm observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “c” c/c 

art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO, 

em face do acusado THALLYS MICHAEL DA SILVA (...) Tendo em vista 

que não foi comprovada no presente feito a propriedade dos veículos 

apreendidos, bem como a procedência lícita, INDEFIRO por ora o pedido de 

restituição e concedo o prazo de 10 (dez) dias para instrução do pedido. 

Vindo a comprovação de propriedade e procedência lícita, autue-se em 

autos apartados o pedido de restituição e abra-se vista ao MPE, após 

concluso. (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115669 Nr: 1193-62.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 115669

DESPACHO

Vistos, etc.

Ante a manifestação retro, oficie-se o Cartório do 2º Ofício de registro 

civil, pessoas jurídicas, tabelionato de notas e protestos de Diamantino, 

solicitando cópia da certidão de óbito do denunciado Derci Ananias da 

Silva.

Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino/MT, 30 de outubro de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127793 Nr: 1955-44.2018.811.0005
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vamilto Cezar de Campos, Josemar Araujo 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Autos n. 1955-44.2018.811.0005

Código n. 127793

DESPACHO

Vistos, etc.

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do 

Código de Processo Penal).

Designo o dia 07 de novembro de 2018 às 14h45min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a) 

(artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências.

Diamantino/MT, 11 de outubro de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000082-60.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO(A))

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000082-60.2016.8.11.0005. REQUERENTE: EDINALDO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos, etc. Ante a improcedência do 

pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 30 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA DA PENHA DOS S VASCONCELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000100-47.2017.8.11.0005. REQUERENTE: PAULINA DA PENHA DOS S 

VASCONCELLO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 1 – 

Defiro a pretensão executória. 2 – Determino a conversão da ação para 

cumprimento de sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as 

retificações no polo ativo e passivo do processo. 3 – Intime-se o devedor, 

por meio de seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 

dias (art. 523 do CPC), consignando que em caso de pagamento 

espontâneo no prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme 

artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a 

escrivania a intimação nos moldes do artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o 

débito no prazo de 15 dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, 

depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o 

valor da multa, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem 

para a completa garantia do crédito exequendo. 5 - Garantido o Juízo, 

intime-se a parte devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, 

oferecer embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no 

art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não havendo penhora ou não localizada a 

parte devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 30 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-18.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SELMA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010484-18.2015.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA SELMA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

30 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA SOARES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000417-45.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JUSTINA SOARES DE 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 30 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-49.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010534-49.2012.8.11.0005. REQUERENTE: ANA CARLA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Nada 

sendo requerido no prazo de 05 dias, ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 30 de outubro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-30.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010425-30.2015.8.11.0005. REQUERENTE: ELAINE APARECIDA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 

05 dias, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 30 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-43.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010062-43.2015.8.11.0005. REQUERENTE: NILTON CIRO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do 

pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 30 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-66.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010345-66.2015.8.11.0005. REQUERENTE: LUCILENE FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA LTDA Vistos, etc. Nada sendo 

requerido no prazo de 05 dias, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 30 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LYGIA DA ROCHA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000463-97.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LYGIA DA ROCHA OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ante a improcedência 

do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 30 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-04.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELO ALVES DOS SANTOS GANDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000034-04.2016.8.11.0005. REQUERENTE: CONSUELO ALVES DOS 

SANTOS GANDRA REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 30 de 
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outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA ALMEIDA KISZEGI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010300-28.2016.8.11.0005. REQUERENTE: TAINARA ALMEIDA KISZEGI 

DA SILVA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 1 – 

Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

30 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-73.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES OAB - MT23959/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000096-73.2018.8.11.0005. REQUERENTE: EZIQUIEL FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: REMALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

Vistos, etc. Nada sendo requerido no prazo de 05 dias, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 30 de outubro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-58.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SARDI OLAIR APPELT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010158-58.2015.8.11.0005. REQUERENTE: SARDI OLAIR APPELT 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. 1 – Defiro a pretensão executória de id. 16144440, tendo em 

vista que a parte autora não é beneficiária da justiça gratuita. 2 – 

Determino a conversão da ação para cumprimento de sentença, se já não 

tiver sido convertido, realizando as retificações no polo ativo e passivo do 

processo. 3 – Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via 

DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do CPC. Não havendo 

procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação nos moldes do 

artigo 513 do CPC. 4 – Não pago o débito no prazo de 15 dias, expeça-se 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. 5 - Garantido o Juízo, intime-se a parte devedora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer embargos, os quais deverão 

se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, da Lei 9.099/95. 6 – Não 

havendo penhora ou não localizada a parte devedora, no mesmo ato, 

intime-se a parte credora para que adote as providências cabíveis, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º da Lei 

9.099/95). 7 – Não oferecidos os embargos, manifeste-se a parte credora, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação 

dos bens penhorados. 8 – Caso requerido, DEFIRO o pleito de PROTESTO 

do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 

do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, após o prazo de 

pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, 31 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-27.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010238-27.2012.8.11.0005. REQUERENTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA 

ORTIZ REQUERIDO: TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES S.A., BRASIL 

TELECOM S/A OI Vistos, etc. Ante o retorno dos autos da turma recursal, 

manifestem-se as partes, no prazo legal, especialmente a reclamada OI 

S/A, dizendo acerca da liberação dos valores bloqueados nos autos em 

favor da autora ou, em sendo o caso, de habilitação do crédito no juízo da 

recuperação judicial. Cumpra-se. Diamantino, 31 de outubro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-96.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MACIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010440-96.2015.8.11.0005. REQUERENTE: LINDOMAR MACIEL DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

que apresente, no prazo de 10 dias, planilha do cálculo do valor que 

entende devido pela parte requerida. Com a apresentação do cálculo, 

intime-se a parte requerida para que no prazo de 10 dias manifeste-se 

sobre a correção do valor pretendido pela parte autora, bem como para 

que apresente seus cálculos no caso de discordância, a fim de que, ao 

final, seja expedida certidão de crédito em favor do autor para habilitação 

junto ao Juízo da recuperação judicial. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 

31 de outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001454-10.2017.8.11.0005. REQUERENTE: GILSON FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos etc. 1 – 

Libere-se o valor incontroverso depositado nos autos, mediante alvará de 

levantamento em favor da parte exequente. 2 – Defiro a pretensão 

executória. 3 – Determino a conversão da ação para cumprimento de 

sentença, se já não tiver sido convertido, realizando as retificações no 

polo ativo e passivo do processo. 4 – Intime-se o devedor, por meio de 

seu Patrono, via DJE/sistema, a quitar o débito, no prazo de 15 dias (art. 

523 do CPC), consignando que em caso de pagamento espontâneo no 

prazo assinalado não incidirá multa de 10% conforme artigo 523, § 1º, do 

CPC. Não havendo procurador habilitado, proceda a escrivania a intimação 

nos moldes do artigo 513 do CPC. 5 – Não pago o débito no prazo de 15 

dias, expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), incluindo o valor da multa, no que 

deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. 6 - Garantido o Juízo, intime-se a parte 

devedora, para no prazo de 10 (dez) dias, se o quiser, oferecer 

embargos, os quais deverão se limitar à matéria enumerada no art. 52, IX, 

da Lei 9.099/95. 7 – Não havendo penhora ou não localizada a parte 

devedora, no mesmo ato, intime-se a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

(art. 53, §4º da Lei 9.099/95). 8 – Não oferecidos os embargos, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pela adjudicação dos bens penhorados. 9 – Caso requerido, 

DEFIRO o pleito de PROTESTO do pronunciamento judicial, a cargo do 

interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento 

ali previsto, após o prazo de pagamento voluntário de 15 dias. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 31 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001304-92.2018.8.11.0005. REQUERENTE: APARECIDA RAMOS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 

2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo que não se fazem presentes todos os requisitos que 

ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, uma vez que 

embora a probabilidade do direito alegado esteja demonstrada, não se 

constata o perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do direito 

alegado está revelada pelo fato de que parte autora informa que nunca 

adquiriu número de telefone celular pós-pago com a requerida, o que deve 

ser levado em consideração até a contestação da ré. É de se mencionar 

que é fato comum nos dias atuais a falsificação de documentos visando à 

solicitação de serviços, tudo colaborado com a atitude negligente da 

credora de conceder sem a checagem adequada dos documentos do 

solicitante. Contudo, no que se refere ao perigo de dano, em consulta aos 

órgãos de proteção ao crédito verifica-se que a autora possui outras 

inscrições, portanto, não há qualquer risco de dano em aguardar o 

resultado útil do processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência. II. DESIGNE-SE audiência de conciliação, devendo 

ser citada e intimada a reclamada para que compareça a audiência 

designada, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia e 

confissão. Na hipótese de não haver acordo, apresentar contestação, no 

prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para que compareça na 

audiência, sua ausência implicará na extinção do processo sem resolução 

de mérito. IV. Considerando a verossimilhança da alegação feita pela 

requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o 

ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII da Lei Consumerista. Diamantino, 30 de outubro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-47.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HARON ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA RODRIGUES BERNINE OAB - MT12503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON MOTA SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001652-47.2017.8.11.0005. REQUERENTE: HARON ALVARES 

REQUERIDO: EDILSON MOTA SAMPAIO Processo nº. 

1001652-47.2017.811.0005 Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38 da Lei 7.357/85. Decido. Trata-se de ação ordinária de 

locupletamento ilícito fundamentada no artigo 61 da Lei 10.828/2003. No 

mérito, a ação é procedente. Isto porque o fato constitutivo do direito do 

autor encontra-se consubstanciado pelo cheque de id. 11045586 - Pág. 

1/2. A propósito, decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo “Na ação de 

locupletamento, o próprio cheque basta como prova do fato constitutivo do 

direito do autor, incumbindo ao réu provar a falta de causa do título” 

(apelação nº 1015721-06.2016.8.26.0554, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 

j. 14/09/2017). Desse modo, caberia ao devedor alegar e provar a 

ausência de causa do título, ou seja, caberia ao réu o ônus de comprovar 

a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

os termos do artigo 373, II, do CPC. Em análise dos autos, verifica-se que a 

parte requerida não demonstrou qualquer fato que pudesse desconstituir 

o título que embasou a presente ação, pelo contrário, apenas refutou as 

alegações da parte autora ao confirmar que repassou 03 (três) cártulas 

de cheque ao autor, de forma voluntária, para que este último adquirisse 

um web site, e que realizou a sustação do último cheque em razão de um 

suposto desacordo comercial. No entanto, apesar de constar a devolução 

da cártula de cheque pelo motivo 21 (desacordo comercial) o requerido 

não junta aos autos qualquer outro documento capaz de demonstrar o 

alegado desacordo comercial, ônus que lhe incumbia. Assim, vislumbra-se 

que em que pese às alegações da parte requerida, não há nos autos 

nenhuma prova hábil a desconstituir o crédito postulado pelo autor e 
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tampouco comprovar o a ocorrência do desacordo comercial. Dessa 

forma, considerando que na ação de locupletamento ilícito com 

fundamento no artigo 61 da Lei 7.357/85 não se discute a origem do 

crédito, não havendo a necessidade de constar nada mais do que a 

ocorrência do não pagamento, como in casu, posto que o título é a prova 

constitutiva do direito do autor, é de rigor reconhecer a procedência do 

pedido autoral. Quanto ao tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso já se posicionou, vejamos: E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - AÇÃO 

AJUIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO - POSSIBILIDADE - 

DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - AUSÊNCIA DE 

PROVA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. 1. É desnecessária é a declinação da causa debendi em ação 

de cobrança fundada em cheque prescrito, mas proposta no prazo 

previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85.2. Destarte, ausente prova de 

adimplemento da dívida e do alegado desacordo comercial, deve ser 

mantida a sentença que julgou procedente a ação condenado a parte 

requerida ao pagamento da dívida representada pelas cártulas anexas à 

inicial. 3. Recurso conhecido e não provido. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 

21/06/2018). Entretanto, é de bom alvitre ressaltar que caso a sustação do 

cheque tenha ocorrido de fato pela ocorrência de desacordo comercial 

entre as partes, poderá a parte requerida, caso queira, debater tal 

questão em eventual ação de regresso. Ante ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação e condeno o requerido Edilson Mota 

Sampaio a pagar a quantia de R$ 1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) ao 

autor Harol Alvares com juros de mora a incidir a partir da primeira 

apresentação junto ao Banco Sacado, 07.11.2016, id. 11045586 – p. 2, e 

correção monetária pelo INPC a partir da data da emissão do cheque, 

05.08.2016. (Ap 33528/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018). Sem custas e honorários nesta 

fase, nos termos do artigo 55, caput da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C Diamantino, 31 de 

outubro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-05.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALVES TITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000592-05.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEANDRO ALVES TITO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme os 

termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro material. “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em tela, a parte embargante 

argumenta que houve omissão na r. sentença que julgou procedente os 

pedidos formulados na inicial, uma vez que deixou de fundamentar a 

existência do dano moral, que nenhum dano moral é presumido e que não 

restou comprovado nos autos a ocorrência de um dano moral. Contudo, é 

certo que não houve qualquer omissão na r. sentença, que fundamentou 

que o dano moral no presente caso ocorreu na modalidade in re ipsa, pela 

simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso. Ressalte-se ser 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re 

ipsa. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz 

pela simples verificação da inclusão indevida do nome da autora no órgão 

de proteção ao crédito. Logo, não há qualquer omissão na fundamentação 

do dano. Verifico que, na verdade, os presentes embargos de declaração 

objetivam alterar o resultado do julgado, o que é inadmissível, devendo, 

portanto, ser perseguido mediante interposição de recurso próprio. Neste 

sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS 

REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu 

cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no 

art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão modificativa do 

julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo quando 

interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de omissão, 

contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial dos 

embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios na decisão 

atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. 

sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 31 de outubro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 215531 Nr: 6779-47.2018.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENIRA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6779-47.2018.811.0037- Código 215531

Retificação de Registro Civil

(Nº PJE 1006578-38.2018.8.11.0037)

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Aldenira 

Rodrigues dos Santos.

O processo foi originariamente distribuído à 3ª Vara Cível desta Comarca, 

oportunidade que a Juíza de Direito titular declinou a competência para o 

Juízo Diretor do Foro.

Nos termos do artigo 51, inciso VI, do COJE, e artigo 292 da CNGC os 

pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento 

de registros públicos tramitarão perante os respectivos Juízos Cíveis, com 

funções jurisdicionais.

Nesse diapasão, declino a competência para apreciação do feito ao Juízo 

da 3ª Vara Cível desta Comarca.

Às providências para a devida redistribuição.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 30 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

1ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004109-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. X. D. (REQUERENTE)

DEBORAH XAVIER DE SOUZA DALMOLIN (REQUERENTE)

ANA CAROLINA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR LUIZ DALMOLIN (INVENTARIADO)

 

Considerando a manifestação da fazenda pública estadual através do ID 

10856555, INTIMA-SE a Inventariante para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005606-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO NASCIMENTO FEITOZA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimar o advogado da parte requerente para manifestar sobre as petições 

sob ID 15932860 e 15243580 no prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006171-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA ASATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO OAB - 087.192.086-77 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LIDIANE DE ALMEIDA ANASTACIO PAMPADO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006171-32.2018.8.11.0037. Vistos, etc. É de conhecimento desta 

magistrada que a genitora e sua família vêm sendo acompanhadas pelo 

Conselho Tutelar de Campo Verde, visto que possui medida de proteção e 

pedido de providências proposta no Juízo de Primavera do Leste, 

declinado a competência à Campo Verde. Outrossim, em pesquisa ao 

Sistema Apolo, consta processo criminal deste Juízo, de denúncia de 

maus tratos praticado pelo requerido contra a enteada Luana, sob código 

168433, bem como, no Juízo de Poxoréo, sob código 77710, decorrente de 

violência doméstica, ameaça e lesão contra a Sra. Luciana e a infante 

Luana. Assim, por medida de cautela, determino a realização de estudo 

psicossocial com urgência pela equipe técnica do Juízo, na residência do 

genitor. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para juntada do relatório. Sem 

prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial na residência da 

genitora. Para tanto, expeça-se Carta Precatória ao Juízo de Campo 

Verde/MT. Oficie-se o Conselho Tutelar de Campo Verde solicitando 

relatório de visitas realizados pela equipe junto à família, bem como 

translade-se as cópias pertinentes do processo código 168433 ao 

presente feito. Intime-se o causídico constituído para que informe o 

endereço da autora a fim de efetivar o estudo psicossocial. Aportado aos 

autos, venham-me conclusos para análise da liminar. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 31/10/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124752 Nr: 7325-78.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAM, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:12203-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a carta precatória de fls. 63, não foi distribuída no Juízo 

de Aragarças/GO, conforme informação acostada às fls. 69, designo 

audiência de conciliação para o dia 03/04/2019, às 15h00min.

Expeça-se nova carta precatória para intimação do requerido, para 

comparecer ao ato designado. Ademais, determino seja diligenciado pela 

gestora junto ao Juízo deprecado, a fim de certificar se a missiva foi 

cumprida.

Intimem-se a parte autora e o adolescente para que compareçam a 

solenidade.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106038 Nr: 5077-13.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSS, VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQS, ASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Vistos etc.

Procedo neste ato à busca de endereço do réu Alfredo junto aos órgãos 

conveniados ao TJMT. Localizado seu endereço atual, intime-se o mesmo 

para que informe se concorda com o pedido de desistência formulado pela 

parte autora.

Caso o réu Alfredo não seja localizado para intimação, venham-me 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 134533 Nr: 6403-03.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMA, BEAN, BTAN, CPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSN-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GOMES DE MORAES - 

OAB:21.078, GILSON PÁDUA PACHECO - OAB:28135-A, GISELLE 

SAGGIN PACHECO - OAB:14129 -A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil 

- OAB:22658/O, ROGÉRIO NÓBREGA DA SILVA - OAB:14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial.

Primeiramente, intime-se a parte interessada Camila, por carta precatória, 

para que requeira o que entender de direito.

Com a juntada da resposta, dê-se vista à parte autora na pessoa de sua 

advogada (Dra. Giselle Saggin Pacheco), para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 142811 Nr: 1079-95.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.38.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 113903 Nr: 4408-23.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHDS, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CASSIA OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:41.715/PR

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.115.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 177137 Nr: 9111-55.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UAGDN, DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 56.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 176752 Nr: 8914-03.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora passou a residir na cidade de 

Aragarças/GO, consoante certidão de fls.51, com fundamento no artigo 

147, inciso I do ECA, declino da competência e determino a remessa do 

feito para a Vara competente da referida comarca.

Cientifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 152718 Nr: 5699-53.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR, DDSS, CR, JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - 

OAB:20088/O, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os réus foram citados pessoalmente e não contestaram a presente ação, 

razão pela qual decreto suas revelias, sem a produção de sues efeitos, 

por se tratar, no caso vertente, de direitos indisponíveis.

Indefiro, assim, a nomeação de curador especial, por não se encaixar nas 

hipóteses previstas na legislação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 101400 Nr: 919-12.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRDL, TRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DE SOUZA 

JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:MAT.100100177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO a desistência da ação e, em consequência, JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução de mérito.

Friso ser desnecessária a aquiescência da parte contraria no tocante ao 

pedido de desistência, vez que se trata de processo de execução.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Sem custas.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158395 Nr: 8307-24.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAC, GFLC, CAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 43.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 3070-19.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRPB, MDFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANES PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 10.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 Vistos etc.

Considerando que Taysa Regina atingiu a maioridade, intime-se 

pessoalmente para informar se possui interesse em dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado, sendo o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 60068 Nr: 7614-84.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCVR, KJVR, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente pessoalmente, nas pessoas de Dhayra e 

Karla, hoje maiores de idade, para que dê prosseguimento ao feito no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
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 Cod. Proc.: 60070 Nr: 7615-69.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCVR, KJVR, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSE - OAB:, 

GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente pessoalmente, nas pessoas de Dhayra e 

Karla, hoje maiores de idade, para constituir procurador ou manifestar 

interesse em ser assistida pela Defensoria Pública, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70983 Nr: 3297-72.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRPB, MDFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANES PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 10.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT

 Vistos etc.

Considerando que Taysa Regina atingiu a maioridade, intime-se 

pessoalmente para informar se possui interesse em dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, servindo cópia da presente como mandado, sendo o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 160288 Nr: 546-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDSM, ECDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MÁRIO MARÇAL 

PEREIRA - OAB:SP 135.427

 Vistos etc.

Defiro como requer o Ministério Público.

Visando entabular um acordo em todos os processos (códigos 160288 e 

142835) designo audiência de conciliação para o dia 29/11/2018, às 

16h30min.

Intimem-se. Cientifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 55959 Nr: 3559-90.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCB, LCB, ECB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FREITAS DE 

SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 97.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 124753 Nr: 7326-63.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDJS, MADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE SAGGIN PACHECO - 

OAB:14129 -A MT, REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:14537/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 110.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 162575 Nr: 1480-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECB, TJCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls.31.

 Intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento dos 

alimentos devidos, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de protesto do título (art. 911, p. único, c.c. 528, §3º, 

CPC), bem como de lhe ser decretada a prisão cível por até 03 (três) 

meses.

Intime-se a parte autora desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131286 Nr: 3813-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGMDJ, MIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo in albis, certifique-se e remetam-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 166701 Nr: 3545-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, VRSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro como requer a Defensoria Pública, ratificado pelo Ministério Público. 

Para tanto, intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito 

atualizado.

Outrossim, oficie-se a empresa Viação Xavante para que proceda o 

desconto em folha de pagamento do requerido Eduardo Henrique da Silva 

Martins, depositando-os em conta bancária a ser informada pela genitora.

Intime-se a parte requerida para que informe conta bancária para depósito 

dos alimentos ora pleiteados.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 154811 Nr: 6660-91.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNCDS, CNDC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido retro. Para tanto, intime-se a parte autora pessoalmente 

para que compareça junto a Defensoria Pública a fim de seguimento ao 

feito, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

 Após, dê-se vista à Defensoria Pública.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 109408 Nr: 8619-39.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDAN, RCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho o petitório retro. Para tanto, intime-se o exequente para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos devidos, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão.

Não efetuado o pagamento no prazo legal e decorrido o prazo para 

impugnação, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito.

Intimem-se. Cientifique-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 171493 Nr: 5933-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETLDS, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILVANY CAETANO DE BRITO 

- OAB:22744/O

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls.35. Para tanto, intime-se o devedor para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos devidos, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do título 

(art. 911, p. único, c.c. 528, §3º, CPC), bem como de lhe ser decretada a 

prisão cível por até 03 (três) meses.

Intime-se a parte autora desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157982 Nr: 8113-24.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS, JVDS, MLDOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls.56/59. Para tanto, determino que a exequente 

proceda à atualização do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, determino que se OFICIE à Caixa Econômica Federal, 

solicitando informações de saldo FGTS em nome do executado. Em caso 

positivo, deverá efetuar a transferência do montante à conta única deste 

Juízo, até o limite total do débito.

 Realizado o bloqueio e sendo positivo, intime-se o executado e a 

exequente para se manifestar, sucessivamente, no prazo de 10 dias.

Se negativa a penhora ou decorrido o prazo para manifestação, com ou 

sem objeção do executado, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito.

Outrossim, expeça-se certidão judicial que comprova a dívida, a fim de que 

seja providenciado o seu registro no respectivo Cartório de Protesto de 

Títulos e Documentos nesta comarca.

Ainda, expeça-se ofício ao SPC e SERASA, para que proceda à inclusão 

do nome do executado nos cadastros de restrição de crédito;

Ciência às partes e ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 170065 Nr: 5262-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSB, FSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 56.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139921 Nr: 10215-53.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAADS, NSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls.48/49. Para tanto, determino que a exequente 

apresente planilha atualizada da divida, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal, solicitando 

informações de saldo FGTS em nome do executado. Em caso positivo, 

deverá efetuar a transferência do montante à conta única deste Juízo, até 

o valor do débito.

 Realizado o bloqueio e sendo positivo, intime-se o executado e a 

exequente para se manifestar, sucessivamente, no prazo de 10 dias.

Se negativa a penhora ou decorrido o prazo para manifestação, com ou 

sem objeção do executado, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito.

Após, vista ao MP. Em seguida, conclusos para decisão.

Ciência às partes e ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165945 Nr: 3145-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS, AMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 41.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 122969 Nr: 5508-76.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKSDS, RPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Considerando que restou frutífero o bloqueio de valores referentes ao 

FGTS em nome do executado (fls.57) e diante de certidão negativa de 

intimação pessoal do mesmo (fls.97), defiro o pedido de fls.98/v, 

procedendo-se à intimação do executado via edital, acerca do bloqueio 

realizado, nos termos do artigo 256 e seguintes, do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo assinalado, sem apresentação de resposta, desde 

já, nomeio Defensor Público diverso do que subscreveu a petição inicial 

para apresente defesa em favor do executado, no prazo de lei.

 Na hipótese acima exposta, encaminhem-se os autos à Defensoria 

Pública.

Em seguida, intime-se a requerente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67015 Nr: 6742-35.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADO, NFPDO, MJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 101.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 104155 Nr: 3113-82.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSNV, MDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVAN DE CARVALHO MIRANDA 

- DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14932, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B

 Código: 104155

Vistos etc.

Considerando o notável abandono da causa pela parte requerente, JULGO 

EXTINTO o processo, nos termos no art.485, III do CPC, determinando o 

seu arquivamento.

Sem custas.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 30/10/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 159953 Nr: 396-24.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 101/v.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 126739 Nr: 9271-85.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de f. 56.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116698 Nr: 7346-88.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, Agda Carolina Castilho Soares - OAB:21799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerida para que se manifeste a respeito do laudo 

juntado às fls. 128.

Outrossim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 126, encaminhando 

os autos à equipe técnica do Juízo.

Com a resposta, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70976 Nr: 3290-80.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSA, RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VERDÉRIO DA SILVA 

- OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido ministerial de fls.116. Para tanto, nomeio Defensor Público 

diverso do que subscreveu a inicial, para que, no prazo legal, apresente 

defesa em favor da requerida Rosana.

Sem prejuízo, designo audiência para oitiva das partes para o dia 

03/04/2019 às 15h:30min.

Intime-se o genitor Diendre, a guardião Marli, a avó materna Noemia e a 

genitora Rosana para comparecimento ao ato.

Quanto à nomeação de curador especial aos réus, verifico que são revéis 

e que foram citados pessoalmente, não se encaixando nas hipóteses 

previstas na legislação para nomeação solicitada, razão pela qual a 

indefiro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158218 Nr: 8209-39.2015.811.0037

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FRANCISCO PRADO FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, a audiência de entrevista realizada às 

fls. 26 não possui o registro audiovisual correspondente.

Assim, redesigno o ato para que seja procedida nova oitiva do jovem 

Daniel, de sua guardiã Daniele, bem como, de sua genitora Rosângela, 

para o dia 08/05/2019, às 14h00min.
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Intimem-se. Cientifiquem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 171041 Nr: 5715-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVPDO, SÍLVIO PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO LEITE CARNEIRO - 

OAB:21428-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls.75. Para tanto, intime-se pessoalmente a parte 

autora para que compareça a Defensoria Pública, a fim de confirmar a 

realização da cirurgia, bem como informar se possui interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se.

Em seguida, dê-se vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, serve a presente como mandado/oficio, sendo o 

caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 175459 Nr: 8230-78.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Substituição de Curatela, com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por Irolides Agostini, em desfavor de Iraci Cestari, 

ambos qualificados nos autos.

Narra a exordial que o curatelado foi interditado, 01/12/2006, conforme 

autos nº 067.06.002353-4 da Comarca de São Miguel do Oeste-SC, 

sendo-lhe nomeado como curador seu irmão, Iraci Cestari.

Relata que Ilmo Cestari passou a residir em Primavera do Leste, com sua 

irmã, Irolides Agostini, ora requerente.

Assim, requer seja concedida a modificação de curatela, substituindo o 

curador de Iraci Cestari para sua irmã Irolides Agostini.

A inicial veio acompanhada da documentação pertinente, sendo recebida 

às fls. 20/21.

Às fls. 23/26, o estudo psicossocial foi realizado.

O Ministério Público, em sua manifestação retro, exarou parecer favorável 

à pretensão da parte autora.

É o relato. Decido.

Trata-se de Ação de Substituição de Curatela, com pedido de tutela 

antecipada, ajuizada por Irolides Agostini, em desfavor de Iraci Cestari, 

ambos qualificados nos autos.

O pedido formulado nesta ação deve ser julgado procedente. Com efeito, o 

estudo psicossocial realizado concluiu que Ilmo Cestari está sendo bem 

cuidado pela requerente, sua irmã, pessoa que pleiteia a substituição da 

curatela.

Em razão disso e considerando que o estudo psicossocial foi favorável, 

nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

substituindo o curador de ILMO CESTARI, nomeando a parte requerente, 

IROLIDES AGOSTINI, para tal encargo.

Lavre-se Termo de Compromisso da Curatela Definitiva.

Isento de custas e despesas processuais face à gratuidade da Justiça.

Transitada em Julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 111007 Nr: 1355-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGG, CGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFB, AFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - OAB:17649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido da exequente de fls.129, vez que não atendeu às 

disposições do art. 334, § 4º, I, do Código de Processo Civil, razão pela 

qual mantenho a audiência designada.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005521-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANDRE GOMES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005521-82.2018.8.11.0037. 

AUTOR: LUIS ANDRE GOMES SANTOS RÉU: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Vistos etc. Integralizando a lide empresa pública federal (Caixa 

Econômica Federal), a competência funcional para julgamento é da Justiça 

Federal, a teor do disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal. 

Destarte, tratando-se de competência absoluta, declino da competência e 

determino a remessa dos autos eletrônicos ao Juízo Federal da Subseção 

Judiciária de Rondonópolis (MT), materialmente competente para processo 

e julgamento da ação. Procedam-se às baixas e anotações pertinentes. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de agosto de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156630 Nr: 7478-43.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DA CONCEICAO SILVA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112409, GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:SP 155574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado no 

Bairro Residencial Onesto Costa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68947 Nr: 1256-35.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LIMA - OAB:21387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 
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OAB:8.521 MT, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O, FABIO 

LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615 BA, HILVETE 

MARIA DOS SANTOS - OAB:OAB/DF 23829, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 INTIMO as partes para manifestação acerca da proposta de honorários 

apresentada as fls.552/554 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162622 Nr: 1506-58.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI VITÓRIO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN, Luiz Carlos Ruaro, Luiz 

Gonzaga Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ÁLVARO DA CUNHA NETO - OAB:OAB/MT 12069, EDENIR RIGHI - 

OAB:OAB/MT 8484, MARIA CECÍLIA PRANDINE MOLEIRO - OAB:16711, 

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, 

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - OAB:OAB/MT 15.893-B, ROBERTO 

CÉSAR DA SILVA - OAB:11.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado de 

intimação para audiência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 62070 Nr: 1937-39.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO DE OLIVEIRA, JACQUELINE SASSAKI DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FAVARIN - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69127 Nr: 1435-66.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEODOSY FEFELOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da petição de fl. 429 dos 

autos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167493 Nr: 3924-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S.A, 

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ALFER LTDA, M. C. 

TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA - ME, A. F. BARISON EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES BAENA - 

OAB:24879, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT/ 15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 INTIMO a Administradora Judicial Suzimaria Maria de Souza Artuzi - 

OAB/MT 14.231, para esclarecimentos necessários, no prazo de 15 dias, 

conforme decisão de fl. 53 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68307 Nr: 617-17.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA, EVERTON DAVID 

RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.224/RS, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, GILBERTO 

JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:48003/RS, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, JOSÉ PEDRO DA BROI - OAB:RS/22459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436

 Certifico que decorreu o prazo sem apresentação do endereço do 

terceiro adquirente, conforme decisão de fl. 92, razão pela qual deixo de 

expedir a intimação constante no 1º parágrafo da decisão de fl. 100 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 68307 Nr: 617-17.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA CHIARELO RIVA, EVERTON DAVID 

RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.224/RS, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, GILBERTO 

JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:48003/RS, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, JOSÉ PEDRO DA BROI - OAB:RS/22459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado de 

penhora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 4997 Nr: 2-91.1991.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLNEI LORENZZON, ROSANA LORENZZON, SIDNEI 

LORENZZON, CLODINEI LORENZZON, ELISIANA LORENZZON DE 

OLIVEIRA, ARLEI LORENZZON, EDINEI LORENZZON, EVONEI 

LORENZZON, IRES LORENZZON - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7.440/MT, DAISY APARECIDA TESSARO - OAB:MT 

2441, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162-MT

 Intimo as partes exequentes para manifestarem acerca das pesquisas 

retro realizadas, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 127865 Nr: 811-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Léo Antonio Zancan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 107866 Nr: 7006-81.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÍRIO JOSÉ RECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILCEU FRANCISCO MARCHETTI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSE FERREIRA - 

OAB:MT-8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA BORGES REIS - 

OAB:19942/MT

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 148335 Nr: 3615-79.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: MUDOU-SE, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163543 Nr: 1980-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DIRCEU 

VICENTE SOLDERA, BANCO BRADESCO S/A, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Kleber Lazzari, SANDRA MARA BASEI, 

VOLNEI LORENZZON, FELIPE SCHMIDT MACHADO, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA 

LTDA, GILCA SIRLEY DE CARVALHO DE CARVALHO, FABRICA DE 

PREGOS TRIANGULOS LTDA, ANTONIO CARLOS VIEIRA DE CARVALHO, 

SALETE LÚCIA DE CARVALHO, Samoel da Silva, SIDNEY GONÇALVES 

LIMA, ARNALDO LUIZ ARALDI, DEBORA ANE BELOTTO, PAULO CESAR 

RODRIGUES GONÇALVES, CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A, 

GUILHERME BOESE SOBRINHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

CERÂMICA LANZI LTDA, CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA, ELESSANDRA 

DO AMARAL, ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI, MARCIELE 

TRANPUSCH GONÇALVES, SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

NABOR ROMANCINI, Maria Sari, BANCO VOLVO (BRASIL ) S/A, 

VANDERLI DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA, JADILMO JOSE ZANATA, 

BANCO DO BRASIL S/A, RICARDO ANTONIO DE AMORIM, ALCEU 

HENRIQUE DA SILVA, ALBERTO SCHLITTER, MARIA BORTOLANZA, 

LOMINHO ALVES FARIAS, BANCO BRADESCO, VALDIR INÁCIO SOTT, 

LORENA LUVISON DA SILVA, BANCO FIDIS S/A, CLEBER HENRIQUE DA 

SILVA, SAINT - GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, TARCISIO DA SOUZA PESTANA, DIRLEI ROBERTO 

BELOTTO, EDNILSON REIS, MADEFING COMÉRCIO DE PORTAS E PORTAI 

LTDA ME, Cristiano Augusto Gugelmim, Gugelmim Transportes LTDA, 

Luciana Gugelmim, Eucatex Distribuição e Logística LTDA, JAIRTON 

AFONSO ZANATTA, RICARDO RESENDE DE MELO, Tigre S.A. - Tubos e 

Conexões, EDENILSON REIS, CERAMICA CARMELO FIOR - CECAFI, BLUKIT 

METALÚRGICA LTDA, SELIA DE LURDES PIANA PINTO DE LARA, BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, 

MALVINA DIAS PRIMON, MARCOS GUSTAVO CEZAR, DALKA DO BRASIL 

LTDA, MULTI MRCANTES LTDA, ISDRALIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

VIDRAÇARIA VALDEZ LTDA, RAFAEL DALL AGNOL, ARCELORMITTAL 

BRASIL S/A, SCHNEIDER ELETRIC BRASIL LTDA, CERÂMICA ALMEIDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALAN PIZZOLATTO - OAB:OAB/RS 

67.642, ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - OAB:PR 39274, ALFREDO DE 

OLIVEIRA WOYDA - OAB:MT/7719-B, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, ANDERSON RIBEIRO PEZZI - OAB:RS 90831, 

ANDRE SOCOLOWSKI - OAB:OAB/SP 274544, ARIANE TANARA 

BASTOS DE LIMA - OAB:7669-O/MT, AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, BRUNA MARIA TRINDADER - OAB:PR 78835, BRUNO 

DIAS PEREIRA - OAB:SP 279.506, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CÁTIA SILENE MEDEIROS DA SILVA ANDRÉ - OAB:OAB 

/RS 87146, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17.298-A, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, CRISTIANO LISBOA 

YAZBEK - OAB:40443PR, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - 

OAB:6.923-B-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

DENIZE REGINA GONÇALVES - OAB:251018, ÉCIO ROZA - 

OAB:OAB/MG 59.630, EDERSON SANTOS NEVES, - OAB:OAB/MT 

18.174, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, 

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EVELYN BRANDAO 

TORRRES - OAB:OAB/RS 84487, FABIO ROGERIO LANNIG - 

OAB:OAB/SP 175.884, FERNANDA RITT - OAB:OAB/RS 93945, 

FERNANDO RUDGE LEITE NETO - OAB:OAB/SP 84786, FLAVIA 

VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, FRANCIELE A. N. GLASER DA 

SILVA - OAB:PR/ 50.586, GETULIO BORGES DA SILVA - OAB:, 

GILBERTO LUIZ DO AMARAL - OAB:15347 PR, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:OAB/MT 11.436, GILMAR SUBTIL GODINHO - 

OAB:MT 11.436, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, 

IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486/B, JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, JOSÉ ANTONIO ESCHER - OAB:SP 35.917, JOSE 

ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 27.141, JOSÉ LUIZ RUFINO 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 229.276, LARISSA MARGARETH GONCHO - 

OAB:OAB/SC 31.760, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900, LETICIA MARY FERNANDES DO AMARAL - OAB:57342, 

Lindineide Pereira dos Santos - OAB:13170197, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO - OAB:OAB/PR 

25.276, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, LUIZ 

ANTONIO GOMIERO JUNIOR - OAB:OAB/SP 154733, LUIZE CALVI 

MENEGASSI - OAB:13700, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, 

MAGDA REGINA MACIEL DA SILVA - OAB:OAB/MG 78.918, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/O, MARIA LUIZA 

LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:OAB/SP 204.831, MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, NELSON ADRIANO DE FREITAS - OAB:OAB/SP 

116.718, PEDRO DE ASSIS VIEIRA FILHO - OAB:OAB/MG 135.245, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, PRISCILA 

FERNANDEZ ALCÂNTARA - OAB:OAB/RS 93732, RAFAEL DALL 

AGNOL - OAB:20898/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO LUIZ 

VELLOZO - OAB:19956/0, ROBERTO POLETTO - OAB:SC 10564-B, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215, SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7.366/MT, TAILANE MORENO DELGADO - OAB:, THIAGO GALVÃO 
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SEVERI - OAB:OAB/SP 207.754, VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 as partes para os termos do RAI nº1011430-22.2018 juntado as 

fls.4396/4398

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 104309 Nr: 3275-77.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. VILELA E VILELA & MENDONÇA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NOGARA DE CASTILHO 

- OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: DESCONHECIDO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156559 Nr: 7437-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADEMAR MIGUEL RAUBER, LAURI NICODEMUS RAUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:MT 

11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 Intimo a parte embargada para manifestar acerca do desinteresse na 

realização da audiência de conciliação contido no petitório de f. 158. 

Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 111781 Nr: 2222-27.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, JOSÉ MARTINS - OAB:SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Processo nº 2222-27.2012.811.0037 (Código nº 111781)

Ação Revisional

Requerente: Plínio Xavier de Souza

Requerido: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Vistos em correição permanente.

Expeça-se alvará em favor da parte autora, para levantamento da 

restituição da quantia paga a título de tarifas de serviços de terceiro e taxa 

de abertura de crédito (fls.280), mediante prévio cumprimento do disposto 

no artigo 450, §3º, da CNGC.

Ouça-se o autor, nos moldes do artigo 526, §1º, do Código de Processo 

Civil.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151183 Nr: 4916-61.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ FILIPPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ IVANIR FLORES - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ZANONI CONEJO - 

OAB:MT/18924, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 Em seguida, a M.Ma. Juíza deliberou:“ Dê-se vista as partes para 

apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 203771 Nr: 1185-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SOAVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR/ 14352, LUIZ CARLOS SOAVINSKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Diante da ausência da parte 

embargante, bem como de suas testemunhas, dou por prejudicado o ato. 

Permaneçam os autos conclusos para análise. Cumpra-se.”

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1004235-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOBINALDO ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004235-69.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOBINALDO ASSUNCAO DA 

SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE 

NASCIMENTO proposta por JOBINALDO ASSUNÇÃO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, pugnando, em síntese, pela alteração 

de seu prenome em sua certidão de nascimento, a fim de constar “JOAB 

ASSUNÇÃO DA SILVA”. ID nº 14408854, manifestação ministerial 

favorável. É o breve relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, 

verifico que o requerido pleiteia a alteração de seu prenome, alegando que 

o prenome com o qual foi registrado (JOBINALDO) lhe causa 

constrangimento desde a infância, razão pela qual passou a se 

apresentar pelo nome de 'JOB', sendo, inclusive, tratado pelo apelido pelos 

familiares, requerendo a alteração de seu registro civil, para que seu 

prenome passe a constar como "JOAB". Inicialmente, cumpre registrar 

que, consoante cediço o registro público deve espelhar, ao máximo, a 

veracidade dos fatos da vida, e, em sendo assim, a alteração postulada 

apresenta-se completamente viável, e, por conseguinte, legal, dando 

ensejo à procedência desta ação. No caso dos autos, o autor requereu a 

alteração apenas de seu prenome, de forma a “abrevia-lo”, para que este 

se assemelhe ao nome pelo qual é conhecido no âmbito social e familiar, 

não postulando grandes modificações, sendo mantido seu sobrenome de 

família. Outrossim, deve-se considerar a subjetividade do caso, não 

cabendo ao judiciário analisar se o nome se mostra potencialmente 

vexatório, mas sim, deve-se levar em consideração as situações já 

experimentadas pela parte, que lhe causaram constrangimentos a ponto 

de motivar o pleito de alteração do nome. Ainda, conforme entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aquisição do nome sobre o 

qual a parte possua posse longa, desde que ausentes vícios ou intenções 

fraudulentas, com o intuito de fazer constar do registro o verdadeiro nome 

pelo qual a pessoa é conhecida no meio em que vive. Neste sentido: 

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - REGISTROS PÚBLICOS - 
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RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - PRENOME UTILIZADO PELA 

REQUERENTE DESDE CRIANÇA NO MEIO SOCIAL EM QUE VIVE DIVERSO 

DAQUELE CONSTANTE DO REGISTRO DE NASCIMENTO - POSSE 

PROLONGADA DO NOME - CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO - 

SUBSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Hipótese: 

Trata-se de ação de retificação de registro civil de nascimento, pela qual a 

autora pretende a alteração de seu prenome (Raimunda), ao argumento de 

que é conhecida por Danielle desde criança e a divergência entre o nome 

pelo qual é tratada daquele que consta do seu registro tem lhe causado 

constrangimentos. 1. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto 

no sistema jurídico brasileiro. 2. O nome civil, conforme as regras dos 

artigos 56 e 57 da Lei de Registros Publicos, pode ser alterado: a) no 

primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os 

apelidos de família; ou b) ultrapassado esse prazo, por justo motivo, 

mediante apreciação judicial e após ouvido o Ministério Público. 3. Caso 

concreto no qual se identifica justo motivo no pleito da recorrente de 

alteração do prenome, pois é conhecida no meio social em que vive, desde 

criança, por nome diverso daquele constante do registro de nascimento, 

circunstância que tem lhe causado constrangimentos. 4. Recurso especial 

conhecido e provido. (STJ - REsp: 1217166 MA 2010/0175173-1, Relator: 

Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017) Deste modo, considerando 

que o requerente apresentou diversas certidões negativas na esfera da 

Justiça Estadual e Federal, além de certidão negativa de débitos relativos 

aos tributos federais e à dívida ativa da união (ID 13824229/13824215), 

nas quais nada consta, resta comprovada a ausência de vícios ou 

intenções fraudulentas, bem como a boa fé da parte autora. Assim, 

notadamente os documentos aportados, entendo que a ação deve ser 

julgada procedente para que seja retificado o prenome da parte autora. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DETERMINAR a retificação do nome do autor JOBINALDO ASSUNÇÃO DA 

SILVA, fazendo constar "JOAB ASSUNÇÃO DA SILVA", mantendo os 

demais dados inalterados. Expeça-se ofício ao Cartório competente para 

que sejam adotadas as medidas cabíveis, observada a gratuidade da 

justiça. Sem custas ou honorários advocatícios. Notifique-se a 

representante do Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

devidas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 23 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002021-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 16281429, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006806-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATA BIAVATTI REGGIANI (REQUERIDO)

ROSILENE PEREIRA DIAS (REQUERIDO)

 

Certifico que a guia de diligência juntada é referente à Comarca de 

Paranatinga-MT, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade 

de intimar a parte autora para comprovar o pagamento da diligência 

corretamente, conforme Provimento 007/2017-CGJ, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000832-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILANDIA NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000832-63.2016.8.11.0037. AUTOR(A): MARILANDIA NUNES DE SOUZA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) 

ajuizada por MARILANDIA NUNES DE SOUZA contra PORTO SEGURO CIA. 

DE SEGUROS, ambos qualificados. Alega que, em 22/08/2016, foi vítima de 

acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez permanente, bem 

como informa que sofreu lesão permanente no membro inferior esquerdo. 

Assim, requer a condenação da requerida ao pagamento no valor de R$ 

13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária de 

acordo com o INPC. A inicial veio com documentos Id. 4530802/4530793. 

No Id. 4572277, recebimento da inicial com deferimento da justiça gratuita. 

Citada, a requerida apresentou contestação, suscitando, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo da ação e 

falta de interesse de agir ante a invalidade do documento apresentado 

pelo autor como comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior. No mérito, alega a inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, ausência de comprovante da invalidez alegada, 

necessidade de graduação do valor eventualmente devido de acordo com 

a lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, 

impugna todos os argumentos trazidos na inicial (Id. 6744582). No Id. 

7275236, apresentação de impugnação pela parte autora. No Id. 8317385, 

aportou laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se manifestado 

nos Ids. 8685745/8738279. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. Há 

preliminares aventadas pela parte requerida, de modo que passo a 

analisa-las. Da alteração do polo passivo para a Seguradora Líder: Com 

relação à alegação de necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da ação, conforme entendimento já pacificado pela 

jurisprudência pátria, esta mostra-se desnecessária, visto que o artigo 7ª 

da Lei 6.194/74 dispõe que todas as seguradoras que operam o sistema 

de Seguro DPVAT podem ser demandadas para efeitos de ressarcimento 

indenizatório. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - 

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 

SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. – REJEIÇÃO – MÉRITO - NEXO DE CAUSALIDADE – 

DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM TRATAMENTO BUCO MAXILO (SERVIÇOS 

ODONTOLÓGICOS) - MERA SUSCITAÇÃO GENÉRICA DE DÚVIDAS – 

REEMBOLSO NECESSÁRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

DESEMBOLSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Não merece guarida a pretensão da ré de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo passivo 

da lide, porquanto a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório (DPVAT), nos termos do artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/74, 

com a redação dada pela Lei nº 8.441/92. Se restou comprovado pelo 

autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente 

de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de 

saúde ortodôntico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a 

que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, 
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mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações em sede 

recursal. Nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares e 

suplementares “A correção monetária incide da data do desembolso da 

quantia pela autora.” (TJ/MT – RAC nº 86.451/2011). Os honorários 

advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação em consonância com o disposto no artigo 20, § 3º do Código 

de Processo Civil, hão de ser mantidos. (TJ-MT - APL: 

00034414620138110003 150404/2013, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/05/2014, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2014) APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. EVENTO MORTE. 

ATROPELAMENTO. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL INDENIZAÇÃO 

DEVIDA. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

DESNECESSIDADE. Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização 

do seguro obrigatório previsto na Lei Federal nº 6.194/74 (DPVAT), em 

face do óbito da genitora da parte autora, que fora vítima de 

atropelamento, julgada procedente na origem. Preliminar Inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo - Em razão da existência de consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operam o seguro objeto da Lei nº 6.194/74 (DPVAT), qualquer seguradora 

integrante do referido consórcio pode ser demandada para efeitos de 

ressarcimento indenizatório. Desnecessidade da inclusão da Seguradora 

Líder S.A. no polo passivo da lide. De acordo com a redação do artigo 3º, 

inciso I, da Lei Federal nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida 

quando da existência de morte. Comprovado o nexo causal entre o sinistro 

e a morte da beneficiária através da certidão de óbito (fl. 18), Boletim de 

Ocorrência policial (fls. 19/20), denúncia oferecida pelo MP contra o autor 

do acidente de trânsito (fls. 82/83), bem como cópia do inquérito policial e 

do auto de necropsia juntado nas fls. 84/87), é... devido o pagamento da 

indenização em favor da herdeira da vítima. Nexo causal devidamente 

comprovado, a indenização se faz imperiosa. Pagamento deverá ser 

realizado de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, 

com correção monetária nos termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e 

da Súmula 580 do STJ. Pagamento deverá ser realizado de acordo com o 

disposto no art. 792 da Lei no 10.406/2002, com correção monetária nos 

termos do artigo 5º, § 7º da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 580 do STJ. 

APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70077834513 RS, Relator: Niwton 

Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018). Ausência de 

Interesse de Agir - Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e a Sua 

Recusa: A requerida arguiu ausência de interesse de agir, já que a parte 

autora não esgotou a via administrativa para cobrar o seguro. Verifico, no 

entanto, que a requerente juntou aos autos (Id. 4530795) cópia do 

requerimento administrativo. Quanto à validade do referido documento 

para constituir comprovante da realização de pedido administrativo 

anterior, torna-se desnecessária a comprovação, uma vez que, o prévio 

ingresso na via administrativa não é condição para a propositura da ação 

de cobrança, sob pena de infringir o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, que garante a todos o acesso à justiça. Esse, inclusive, é o 

entendimento dos Tribunais: ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- PROVA DE PRÉVIO 

PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E DA RECUSA DE PAGAMENTO - 

DESNECESSIDADE – PLEITO DA SEGURADORA DE INDEFERIMENTO DA 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – 

REJEIÇÃO. A comprovação do requerimento prévio no âmbito 

administrativo e da recusa da seguradora no atendimento ao pedido não 

constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para a 

propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório. 

No caso vertente, impõe-se reconhecer o interesse processual do autor, 

consubstanciado no intuito de buscar na via judicial a indenização que 

entende fazer jus a título de seguro obrigatório (DPVAT), sob pena de 

ofensa à garantia constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal). Carência da ação rejeitada. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)- MORTE DE GENITOR DO AUTOR EM ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, OCORRIDO EM JULHO DE 2015 - INDENIZAÇÃO 

CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR PREVISTO NA LEI Nº 6.194/74, 

RELEGADA A OUTRA METADE À IRMÃ, DE ACORDO COM A VOCAÇÃO 

HEREDITÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONFIRMAÇÃO POR SEUS 

FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

trazendo a ré fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro 

grau, que reconheceu a procedência da ação no sentido de condená-la a 

pagar a indenização pleiteada (R$ 6.500,00) a título de seguro DPVAT, 

relativa à metade do valor previsto na Lei nº 6.194/74, relegada a outra 

metade à irmã de acordo com a vocação hereditária, em decorrência da 

morte do genitor do autor em acidente automobilístico, de rigor a 

manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como 

razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. 

(TJ-SP 1004152-66.2016.8.26.0664, Relator: Paulo Ayrosa, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/12/2017) (Grifo nosso). Outrossim, o Poder Judiciário, 

sempre que acionado, deve garantir às partes a prevalência do direito. 

Sendo assim, rejeito a preliminar. Afastadas as preliminares suscitadas, 

passo a apreciação do mérito. Da Inexistência de Prova do Dano 

Decorrente de Acidente de Trânsito e Não Comprovação do Nexo Causal: 

A parte requerida alega que o boletim de ocorrência é documento 

imprescindível para propositura da ação e que o boletim de ocorrência 

comunicado pela própria parte à Autoridade Policial, posteriormente ao 

acidente, não possui a mesma força probante do que aquele lavrado pela 

referida Autoridade Policial. O relatório de ocorrência do SAMU, prontuário 

de atendimento e demais documentos médicos (Id. 4530797/4530802), que 

identificam a vítima e estão devidamente registrados nos órgãos 

competentes, com assinatura do responsável, goza de presunção de 

veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência não é documento 

indispensável para comprovação do dano causado, inclusive é o 

entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS 

MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR 

IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – 

POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES 

– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível 

nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas 

que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os honorários 

advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser 

modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 47517/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

09/06/2017). Id. 4530797, consta relatório de ocorrência do SAMU e 

prontuário de atendimento médico, com horário e identificação da vítima. 

Da Ausência de Prova da Invalidez: Arguiu, também, que a autora não 

apresentou toda a documentação indispensável à propositura da ação, em 

especial os exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não 

demonstrando invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. 

Ocorre que o laudo do IML não é o único meio de prova capaz de 

demonstrar a invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe 

que a indenização será paga mediante simples prova do acidente. 

Vejamos: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está demonstrada pela 

pericia médica colacionada no processo no Id. 8317385. Da 

Constitucionalidade das Leis nº 11.482/07 e nº 11.945/09: Alega a 

requerente que as Leis nº 11482/07 e nº 11.945/09 são incompatíveis com 

a Constituição Federal. No entanto, não há que se falar em 

inconstitucionalidade delas, pois o Supremo Tribunal Federal julgou 

improcedentes as ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.350 e 4.627, 

que questionavam as referidas leis. Neste sentido, cito jurisprudência: 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06. 

INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/07 E 11.945/09 AFASTADA. 

ADINS Nº 4.627 E 4.350 JULGADAS IMPROCEDENTES PELO PLENÁRIO DO 

C.STF. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE DEVE SER PAGA 
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PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 474 DO STJ. INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 

LAUDO CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE INEXISTE DANO PATRIMONIAL 

FÍSICO SEQUELAR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA 

COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 

COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES 

PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 

340/06. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA DATA DO EVENTO 

DANOSO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS, JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO C. STJ. RESP. 

1.483.620/SC. MORA DA SEGURADORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. CABIMENTO (ART. 85, 

§ 11, DO CPC). Apelação improvida, com determinação. (Processo 

1003261-10.2015.8.26.0590; Orgão Julgador: 34ª Câmara de Direito 

Privado; Relator: Cristina Zucchi; Publicação: 18/12/2017; Julgamento: 18 

de Dezembro de 2017). Por tanto, incabível a presente alegação da parte 

autora, de forma que a indenização deverá ser paga proporcional ao grau 

de invalidez, conforme dispõe a súmula 474 do STJ. Dos Valores da 

Indenização: O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações em que é 

cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares sob forma de 

reembolso, e despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. 

A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, 

pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez permanente. A Lei nº 

6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada.” A mesma lei em seu artigo 5º 

também estabelece: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Necessário para a concessão do seguro 

DPVAT a demonstração dos seguintes requisitos: a) invalidez permanente 

b) simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. A parte autora comprovou o acidente automobilístico 

pelo relatório de ocorrência do SAMU, prontuário de atendimento e demais 

documentos médicos (Id. 4530797/4530802) e perícia médica (Id. 

8317385). No caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de 

nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou 

em invalidez intensa (75%) em membro inferior esquerdo (70%). A lei não 

exige que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar 

o acidente com um documento específico; apenas diz que deve haver 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo 

de avaliação médica, caracterizada está à responsabilidade da 

seguradora, o que impõe o pagamento do indenizável securitário. O 

pagamento deve ser realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 

11.945/2009, que fixa o valor da indenização do seguro DPVAT para os 

casos de invalidez permanente em até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), matéria que já esta pacificada pelos Tribunais e 

uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença 

da Seguradora Líder no polo passivo da demanda naõ é obrigatória, sendo 

permitido à vitima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da 

parte autora, nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a 

indenização securitária. 3. Graduação da invalidez. Mostra-se necessária 

a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório 

DPVAT. Questão pacificada em razão do julgamento do REsp 1.246.432, 

submetido ao regime dos Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de 

Processo Civil/73) e Súmula 474 do STJ. 4. Indenização devida, 

considerando o grau de invalidez apurado na perícia. Redução do valor 

estipulado na sentença. 5. Correção monetária. Incidência a contar da data 

do sinistro, nos termos da Súmula 580 do STJ. Disposição de oficio. 

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70075469502, Quinta Camara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/10/2017). Comprovada a 

invalidez por intermédio da perícia médica e existindo provas quanto à 

existência do acidente de trânsito, a responsabilidade da seguradora se 

configura e se impõe o dever de indenizar. Ressalto que a indenização 

será fixada de acordo com a Lei 11.482/2007 em conjunto com o laudo 

pericial, conforme Súmula 474 do STJ. Do Ônus Probatório Autoral e da 

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos Beneficiários do 

Seguro DPVAT Sustenta que, como a parte autora, em sua exordial, não 

colacionou o Laudo do IML, conforme determina o parágrafo 5° da Lei do 

Seguro DPVAT, os honorários periciais devem ser pagos por ela, 

sobretudo porque compete a parte autora comprovar o fato constitutivo de 

seu direito. No entanto, dispõe o §1º do artigo 373 do Código de Processo 

Civil que: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído”. No caso em tela, reconheço a hipossuficiência financeira da 

requerente, uma vez que esta é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Neste sentido, segue jurisprudência: CÍVEL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO 

ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. INAPLICABILIDADE NO CASO 

CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME MÉDICO PARA ATESTAR 

OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, BEM COMO SUA EXTENSÃO 

E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU 

EXCESSIVA DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA NÃO 

CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO CPC/2015. 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA CONFORME O DISPOSTO NO ART. 

333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II DO CPC/2015). RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando que o seguro obrigatório 

de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de contrato livremente pactuado 

entre consumidor e fornecedor, não incidem, na espécie, as regras 

consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus da prova." (TJPR - 10ª 

C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de Londrina - Foro PODER 

JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Instrumento nº 

1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - 

J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na Teoria da 

Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela mostrar-se 

impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários períciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. Da Impossibilidade da Incidência de Correção 

Monetária a Partir da MP 340/06: Aduz a requerente que a partir da 

vigência da MP 340/06, o quantum indenizatório passou a ser vinculado ao 

valor fixo e não mais ao salário mínimo. Assim, diante da desvalorização 

da moeda, requer que o valor seja atualizado monetariamente a partir do 

dia 29 de dezembro de 2006, quando editada a Medida Provisória nº 340, 

posteriormente convertida na Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de 

indenização em R$ 13.500,00. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese 

jurídica em recurso repetitivo de que a correção monetária incide da data 

do evento danoso (recurso repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido 

entendimento foi reafirmado na Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A 

correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou 

invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada 

pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”. Assim, 

entendo que a correção monetária deverá incidir data do evento danoso, 

despropositada a correção desde a Medida Provisória. Ainda, conforme 

entendimento sedimentado em sede de Recurso Especial Repetitivo e 

posteriormente Sumulado, os juros moratórios incidirão desde a citação, 

conforme enunciado nº 426 da Súmula do STJ. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento da indenização 
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securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora MARILANDIA 

NUNES DE SOUZA, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), acrescido de juros moratórios de 1% desde a 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da 

indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso. Ante a 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condeno a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), em consonância com o artigo 85, parágrafo 8°, e artigo 

86, paragrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000495-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA QUELI BAQUETA MARTINS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003210-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS FREITAS 05866803143 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003210-21.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIA PANDOLFO RÉU: 

RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS FREITAS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por LUCIA PANDOLFO em desfavor de RAFAELA 

CRISTINA DOS SANTOS FREITAS, devidamente qualificados nos autos. No 

ID nº 14602895, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a 

intimação da parte requerente para comprovar o recolhimento da taxa 

judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) dias, que, intimada, 

não se manifestou, conforme certidão (ID 15549664). É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que foi 

oportunizado à parte exequente emendar a inicial, a fim de que 

preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que 

fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal hipótese, 

assim dispõe o artigo 290 do Código de Processe Civil: “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, vejamos os 

ensinamentos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT, no Capítulo 2, Seção 14, in litteris: “2.14.2 - A taxa judiciária 

e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei. 2.14.2.1 - Não havendo preparo no prazo de 

30 (trinta) dias, o fato será certificado pela escrivania, cancelando-se a 

distribuição sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as 

petições serão encaminhadas ao distribuidor. 2.14.2.2 - Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes de se cancelar a 

distribuição, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. 

2.14.2.3 - O prazo a que alude o item 1 desta norma (2.14.2.1) será 

contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como consequência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 

cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Sem custas e honorários. Certificado o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006482-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN SENTEIO OAB - SP364354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ALIANCA COMERCIO DE GRAOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000528-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS CARDOZO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Raquel de Oliveira Corrêa OAB - MT0011327A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRELLI & FERREIRA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000528-30.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA DE JESUS CARDOZO - 

ME RÉU: PIRELLI & FERREIRA LTDA - ME Vistos. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de 

outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000397-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRALMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000397-21.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 
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CARTÕES S.A. REQUERIDO: CENTRALMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO ajuizado por BANCO DO BRASIL S/A em face de 

CENTRALMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 

ME, devidamente qualificados nos autos. No Id. 11416050, a parte 

requerente pugnou pela desistência da ação e a extinção do processo. É 

o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, 

razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Custas processuais, se 

houverem, pela parte exequente. Sem honorários, uma vez que não se 

formou o contraditório. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

12 de outubro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005346-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINA BEVILACQUA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEIDER ZAPPONI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005346-88.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: VALERIA CRISTINA 

BEVILACQUA EXECUTADO: HEIDER ZAPPONI Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por VALÉRIA 

CRISTINA BEVILACQUA em face de HEIDER ZAPPONI, todos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 14527013, foi determinada a intimação da 

parte requerente para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das 

custas processuais, em 15 (quinze) dias. No ID nº 15900098, certidão de 

que decorreu o prazo concedido sem manifestação. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que foi 

oportunizado à parte requerente emendar a inicial, a fim de que 

preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que 

fossem atendidas na íntegra as determinações. Diante de tal hipótese, 

assim dispõe o artigo 290 do Código de Processe Civil: “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias”. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil: O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse sentido, vejamos os 

ensinamentos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT, no Capítulo 2, Seção 14, in litteris: “2.14.2 - A taxa judiciária 

e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei. 2.14.2.1 - Não havendo preparo no prazo de 

30 (trinta) dias, o fato será certificado pela escrivania, cancelando-se a 

distribuição sem necessidade de despacho. Para esta finalidade, as 

petições serão encaminhadas ao distribuidor. 2.14.2.2 - Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes de se cancelar a 

distribuição, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. 

2.14.2.3 - O prazo a que alude o item 1 desta norma (2.14.2.1) será 

contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do 

Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei”. Sobre o tema, vejamos 

os valorosos dizeres do Juiz Federal Iran Velasco Nascimento: 

“Primeiramente observa-se que ao determinar o cancelamento da 

distribuição, como conseqüência dessa inadimplência, esse comando legal 

também deixa claro, que o recolhimento das custas iniciais é um 

pressuposto processual objetivo de existência do processo, vez que o 

cancelamento da distribuição implica no seu extermínio ab ovo, impedindo, 

ipso facto, que o juízo a quem tenha sido feita a distribuição cancelada 

possa proferir qualquer outro julgamento, quer de natureza formal ou de 

mérito”. Destarte, inviabilizada a segura prestação jurisdicional por culpa 

da parte autora, impõe-se seja rejeitada a inicial. Ante o exposto, em 

conformidade como o disposto no artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, I, do mesmo códex. Custas pela parte requerente. Sem honorários, 

ante a ausência de citação. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000916-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000916-93.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

IRANI MARTINS Vistos. Defiro o requerimento de busca de endereço 

através do sistema INFOJUD. Inclua-se a minuta de pedido de informações. 

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de setembro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128603 Nr: 1504-59.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATRINE GOMES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:OAB/MT 23.926-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço da parte requerida para intimação da sentença, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 25898 Nr: 2220-72.2003.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNITI NISHIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:5.553 OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço da parte requerida para intimação da sentença , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 110360 Nr: 700-62.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA TEXTIL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE 
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FABRIS - OAB:22787, MÁRCIO ANTÔNIO BUENO SILVA - OAB:OAB / 

SC 23.447, MARCOS WENGERKIRWICZ - OAB:24555 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 15468 Nr: 934-30.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PEDRO SCHAFFER, JOÃO ARNALDO 

SCHAFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o pagamento da certidão para fins do artigo 828 do CPC, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174778 Nr: 7830-64.2016.811.0037

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão da petição de fls. 26, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte credora para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41330 Nr: 3797-80.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU CASSOL, ROGÉRIO CESAR CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:GO/6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A, MIRIAM PANDOLFO PANITZ - OAB:12039

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizado por BANCO 

BAMERINDUS DO BRASIL S.A. em face de IRINEU CASSOL e ROGÉRIO 

CESAR CASSOL, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 224, homologou-se acordo entabulado entre as partes 

(fls.220/223), determinando a suspensão do feito até liquidação total da 

dívida.

À fl. 231, o exequente informa o integral cumprimento do acordo 

requerendo a extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado à fl.231.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciárias e honorários advocatícios nos termos do acordo 

(fls. 220/223).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133351 Nr: 5474-67.2014.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON XAVIER MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES FONTANA - 

OAB:13629 - MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 14.632, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - 

OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, deverá o feito tramitar sob segredo de justiça, devendo a 

Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130364 Nr: 3019-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO LUIZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:34.524-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136345 Nr: 7833-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE SOUZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:OAB/MG 

139.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134711 Nr: 6540-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCI FAVARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA, ELAINE SARTORI ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, FLÁVIA CAMARGO 

KONAGESKI - OAB:MT 17.904, PATRICIA LUCIANA GARGANTINI 

VIEIRA - OAB:MT 13.049, VANESSA CORREIA FAVARIN - OAB:OAB/MT 

17.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6540-82.2014.811.0037 (Código 134711)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos 

através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41011 Nr: 3428-86.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPICAM AGRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO, MARCOS 

ORTEGA TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE LUDMAN - 

OAB:125916/SP, FLAVIO MÜLLER - OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA 

DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Processo nº: 3428-86.2006.811.0037 (Código 41011)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121992 Nr: 4517-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR'S CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME, 

IRANIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4517-03.2013.811.0037 (Código 121992)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117145 Nr: 7817-07.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HERRERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Primeiramente defiro o requerimento de penhora on line.Deve ser 

consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora.Inclua-se a minuta de bloqueio.Realizada a 

penhora, a parte executada deverá ser intimada para, querendo, opor 

embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que não se levará a 

efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, 

por ter havido resposta negativa, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 dias.Defiro ainda, 

o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no 

veículo registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT.Realizada a 

diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 dias.Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através 

do sistema INFOJUD.Proceda-se às diligências a fim de se buscar 

eventuais bens em nome do executado.Com a juntada aos autos cópia das 

declarações de imposto de renda da executada, vista dos autos a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 

dias.Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de 

justiça, devendo a Secretaria proceder à correta identificação do 

feito.Outrossim, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC 

para negativação do nome do executado em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do CPC.Restando negativas as diligências, 

intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 dias.Após, conclusos para análise dos demais 

pedidos.Intimem-seCumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo.Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31104 Nr: 3128-95.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, ÉDSON LEANDRO 

MARTIGNAGO, ANDERSON DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.803/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BARBOSA DE ABREU 

- OAB:14278/MT

 Processo nº: 3128-95.2004.811.0037 (Código 31104)

Vistos.

Inicialmente defiro o pedido retro, devendo ser expedido novo mandado 

para tentativa de citação do requerido ÉDSON LUIZ MARTIGNAGO no 

endereço indicado nos autos, consignando-se que, em não sendo 

encontrado o requerido, fica, desde já, autorizada a realização de citação 

por hora certa.

Defiro, ainda, o requerimento de busca de endereço do requerido 

ANDERSON DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR através dos sistemas 

BACENJUD.

Inclua-se a minuta de pedido de informações e expeça-se os ofícios 

necessários.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de outubro de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130760 Nr: 3371-87.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÚLIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GREGÓRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 3371-87.2014.811.0037 (Código 130760)

Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, defiro o pedido de penhora on line em nome do 

executado.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 19 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149419 Nr: 4076-51.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, 

LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, Ricardo Pomeranc 

Matsumoto - OAB:174042 SP, RODRIGO FONSECA FERREIRA - 

OAB:SP/ 323.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, defiro o desapensamento destes autos com os autos de 

execução (código 138724), conforme determinado à fl. 93.

Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as 

devidas justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138724 Nr: 9497-56.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Processo nº: 9497-56.2014.811.0037 (Código 138724)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Ainda, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

executada, utilizando-se o sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda da 

executada, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 23 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137174 Nr: 8425-34.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RIBEIRO LEONIS, JESSICA 

GONÇALVES DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 8425-34.2014.811.0037 (Código 137174)

Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Defiro ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD em nome dos executados.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Restando negativas as diligências, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise dos demais pedidos.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 24 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146220 Nr: 2629-28.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, 

PATRICIA CABRAL FERNANDES MONTAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte executada 

para manifestar sobre a decisão de fls. 66, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149835 Nr: 4311-18.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ERVINO WEBER, NEIDE FATIMA 

WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:116.521, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:230132

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito ,prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145904 Nr: 2491-61.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Rosangela dos Santos, Cpf: 

60510889034, Rg: 51591928 SSP MT Filiação: Luiz dos Santos e Vilma da 

Silva Machado, data de nascimento: 05/09/1972, brasileiro(a), solteiro(a), 

costureira, Endereço: Rua São Cristóvão, Nº 184, Bairro: Poncho Verde, 

Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:A exequente é credora da Executada, nos termos da 

cédula de CréditoBancário- Emprestimo, nº 8270-1, emitida em 31 de 

janeiro de 2014, no valor de R$ 36.000,00 ( trinta e seism mil reais ), 

parcelado em 12 vezes, com parcelas no valor de R$ 3.448,44 ( três mil, 

quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) 

casda,, com vencimento fibnal em 30/01/2015.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 160739 Nr: 731-43.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PRIMAVERA LTDA - ME, 

JULIO CESAR KRAEMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOES NICODELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 157352 Nr: 7818-84.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALARI REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, Renata susete Cauduro Napuri - OAB:73.380/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - 

OAB:MT 18597

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 171261 Nr: 5825-69.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora informar 

em qual dos endereços informados nas fls. 184/188 é para ser expedida a 

citação , no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002409-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALMEIDA BOMFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1002409-08.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo de 

15(quinze) dias impugnar a contestação. Primavera do Leste, 31 de 

outubro de 2018. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 

1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006039-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CELMA XAVIER DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006039-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JACQUELINE OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. Intime-se a 

testemunha CÉLIA XAVIER DA SILVA para comparecer à audiência de 

inquirição, a ser realizada nesta Comarca, no dia 07/11/2018 às 15:30. 

Cumpra-se. Comunique-se à Comarca Deprecante, prestando as 

informações. Primavera do Leste/MT, 30 de agosto de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103329 Nr: 2404-47.2011.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDELI RUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE 

E LAZER DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 137225 Nr: 8468-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:PR/ 46353, CASSIANO LUIZ IURK - OAB:PR 27.583, GRASIELLI 

ARRUDA SEOLIM - OAB:SP/ 348.860, LUIS DANIEL ALENCAR - OAB:PR/ 

31272
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente, para 

no prazo de 10(dez) dias, manifescar sobre os cálculos de fls. 1.021.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146703 Nr: 2882-16.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSERLEI GANASCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163420 Nr: 1906-72.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISRAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130016 Nr: 2746-53.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVITA ALVES ESPERANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 176295 Nr: 8686-28.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - PROCON, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para 

no prazo de 15(quinze) dias, apresentar impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168071 Nr: 4264-10.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Luiz Scopel, ROSANI MARIA LONDERO, SIMONI 

CARLA RUPPEL VACCARI, MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA, CLEIA 

MARIA TRINDADE DO AMARAL, KATIA LILIAN DO NASCIMENTO, JOELMA 

FERNANDES FERREIRA, MARCIA DE FATIMA RIGON MOREIRA, EDICLEIA 

DE SOUZA RAMPAZO, ERCILIA MARIA LOPES ROGGIA, MARIA ZENI 

LUNELLI, NEUSA PIENIZ, EUZA CHAVES DO NASCIMENTO, ELIANE DE 

FÁTIMA LAGUNA DEFENTE, ROSANE MARIA DOS SANTOS, ROSANGELA 

MARIA DOS SANTOS, APARECIDA IDENE PICOLI ANNES, SANDRA 

REGINA DA SILVA DIAS, IVANE LUCIA PIRES FELÍCIO CORVETTO, TANIA 

REGINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB: MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126354 Nr: 8919-30.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON OTAVIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169418 Nr: 4998-58.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN REGINA PIANA GUIRALDELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:MT/20688/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 

5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169662 Nr: 5082-59.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 190 de 1058



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldinéia Aparecida Jampietro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE TEREZINHA ANDRADE DA 

SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:OAB/MT 18.559, DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890-0, LUIS FERNANDO NOMINATO IGLESIAS 

- OAB:23.384.0, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes do retorno dos 

autos à 1ª Instância, consignando que, em caso de pedido de cumprimento 

de sentença, este deverá ser realizado no PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 13 da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 

DE ABRIL DE 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56584 Nr: 4468-35.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. D. SOUZA - AUTO ELÉTRICA ME, IVANI 

DAMAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iandra Santos Morais - 

OAB:MT16051

 Vistos em correição.

 DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período pleiteado pelo exequente.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136207 Nr: 7727-28.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO APARECIDO ABRAHÃO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7727-28.2014.811.0037 (Código 136207)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, por carga, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56584 Nr: 4468-35.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. D. SOUZA - AUTO ELÉTRICA ME, IVANI 

DAMAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iandra Santos Morais - 

OAB:MT16051

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, a 

serem pagos pelo executado em favor do advogado público, nos termos 

do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao 

levantamento de eventuais penhoras existentes e ao desbloqueio de 

contas.Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 11 de outubro de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47803 Nr: 3231-97.2007.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZÉLIA C. SANTANA, ADAUTO JOSE BISPO 

SANTANA, ANTONIO ALEXANDRE CAVEQUIA, ANGELITA ELIAS 

PEREIRA, MARIA A. DE S. SILVA, ANTONIO JOSÉ MESQUITA, EDIMAR 

FERREIRA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LEMOS FERNANDES 

RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA PAULA LANDIM DA 

SILVA FLESCH - OAB:14.932-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas 

homenagens de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

31 de julho de 2018. Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129347 Nr: 2170-60.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITO ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2170-60.2014.811.0037 (Código 129347)

 Vistos.

Converto o julgamento em diligência e determino a intimação das partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntem aos autos o CNIS da parte 

autora.

Após, com ou sem manifestação e de tudo certificado, retornem os autos 

conclusos para sentença.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de outubro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146467 Nr: 2762-70.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-A/MT
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 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerida para no 

prazo legal, requerer o que entender de direito, caso queira.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003639-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA MARTINS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A INFORMAR O NOVO E CORRETO ENDEREÇO 

DO PROMOVIDO, POIS A CARTA DE CITAÇÃO VOLTOU " NÃO EXISTE O 

N°"

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004172-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO FERNANDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1004172-78.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEDITINA DA 

PROVIDENCIA - ABENP EXECUTADO: SERGIO ALBERTO FERNANDES 

Vistos em correição. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, 

citada, a parte executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa 

de penhora on line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC, o que restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em 

contas bancárias da parte devedora, conforme ordem e resposta negativa 

em anexo. Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da 

efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à 

penhora, sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 10 de setembro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011738-90.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011738-90.2016.8.11.0037. REQUERENTE: BENEDITA DA SILVA 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Ante o 

depósito a título de pagamento, manifeste-se a parte autora (credora), no 

prazo de 15 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 17 de setembro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WANDSON SOUSA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002279-18.2018.8.11.0037 

Promovente: FRANCISCO WANDSON SOUSA RIOS Promovido: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial 

promovida por FRANCISCO WANDSON SOUSA RIOS em face de FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o pedido de desistência e 

extinção feito pela parte autora, homologo a desistência da ação para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 30 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO WANDSON SOUSA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002279-18.2018.8.11.0037 

Promovente: FRANCISCO WANDSON SOUSA RIOS Promovido: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial 

promovida por FRANCISCO WANDSON SOUSA RIOS em face de FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o pedido de desistência e 

extinção feito pela parte autora, homologo a desistência da ação para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 30 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010757-95.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO ZANATTA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. S. D. S. (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR SOBRE A CARTA DE 

CITAÇÃO JUNTADA AS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002271-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002271-41.2018.8.11.0037 

Promovente: ALAIR MOREIRA DO NASCIMENTO Promovido: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de ação conexa com a ação 

n°1002269-71.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado 

o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

Execução de Título Extrajudicial promovida por ALAIR MOREIRA DO 

NASCIMENTO em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o pedido de desistência e 

extinção feito pela parte autora, homologo a desistência da ação para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 30 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011289-69.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIMUS VALDEMIRO BACKES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE VITOR NEISS (EXECUTADO)

 

INTIMO O PROMOVENTE A SE MANIFESTAR QUANTO A CERTIDÃO DO 

OFICIAL JUNTADA AOS AUTOS E REQUERER O QUE DE DIREITO NO 

PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011713-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MACHNIC OAB - MT0012987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011713-77.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S/A Vistos em correição, Defiro o pedido de 

redesignação da audiência de conciliação, diante da apresentação de 

atestado médico pela parte autora. Redesigne-se audiência de Tentativa 

de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente 

ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, 

ou verbalmente e de forma pessoal). Advirta-se que, caso as partes rés 

não compareçam para a audiência, ser-lhes-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. A 

contestação poderá ser ofertada até 5 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser cientificadas de que, não havendo contestação, 

também será decretada a revelia nos autos. Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, saindo da audiência 

de conciliação ciente de tal aspecto. Intime-se a parte autora por meio do 

seu advogado para a audiência de conciliação, conforme artigo 334, § 3º, 

do NCPC. Naqueles processos em que a Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso oficia, também deverá ser intimada a parte por ela assistida. 

Às providências. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002700-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RODRIGUES DA PAIXÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002700-42.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME REQUERIDO: JURACI RODRIGUES DA PAIXÃO Vistos 

em correição, Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe o endereço da parte devedora, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002436-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARLA MACEDO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002436-88.2018.8.11.0037 

Promovente: RICARLA MACEDO BRITO Promovido: VIVO S.A Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por RICARLA MACEDO BRITO em 

face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o pedido de desistência e 

extinção feito pela parte autora, homologo a desistência da ação para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Primavera do Leste, 30 de outubro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003987-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERATRIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS E COLCHOES LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003987-40.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: IMPERATRIZ INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ESTOFADOS E COLCHOES LTDA - ME Vistos em correição, Defiro o 

pedido de redesignação da audiência de conciliação de Id. 10213407. 

Redesigne-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a 

parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). Advirta-se que, caso as partes rés não compareçam para a 

audiência, ser-lhes-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial. A contestação poderá ser 
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ofertada até 5 (cinco) dias após a audiência de conciliação, devendo ser 

cientificadas de que, não havendo contestação, também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte autora poderá 

impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Intime-se a parte autora por meio do seu advogado 

para a audiência de conciliação, conforme artigo 334, § 3º, do NCPC. 

Cite-se a parte ré, através de Oficial de Justiça, no endereço constante da 

petição de Id. 10213407. Às providências. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010484-19.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INES IVONE DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010484-19.2015.8.11.0037. REQUERENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: INES IVONE DUARTE Vistos em correição, Intime-se a parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o endereço da 

parte devedora, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010483-34.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRESSAN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010483-34.2015.8.11.0037. REQUERENTE: BRESSAN & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: VALDEVINO SANTOS Vistos em correição, Intime-se a parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o endereço da 

parte devedora, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011144-76.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA & RESENDE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA BARROS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011144-76.2016.8.11.0037. REQUERENTE: SOUZA & RESENDE LTDA - 

ME REQUERIDO: JOSE FERREIRA BARROS NETO Vistos em correição, 

Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o 

endereço da parte devedora, sob pena de extinção do processo. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002690-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCA SANTOS & SANTOS JUNIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCIZO RUIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002690-95.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCA SANTOS & SANTOS 

JUNIOR LTDA - ME REQUERIDO: NARCIZO RUIZ Vistos em correição, 

Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o 

endereço da parte devedora, sob pena de extinção do processo. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006987-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLODINEI LORENZZON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VOLNEI LORENZZON OAB - MT23080/O (ADVOGADO(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos em Correição. Trata-se da ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos materiais e morais c/c pedido de antecipação de 

tutela de urgência pleiteado por Clodinei Lorenzzon em face de Unic 

Educacional Ltda. Narra o Promovente que é aluno do curso de Direito da 

UNIC/Primavera do Leste, estando em fase de conclusão do curso. Diz ser 

formado em Ciências Contábeis, pela Universidade Federal de Mato 

Grosso – UFMT, fazendo jus ao aproveitamento de matérias, que no início 

computava-se num total de 19, sendo agora um total de 24 matérias. Não 

obstante, alega que a requerida vem lhe cobrando valores não 

condizentes com o abatimento percebido, e/ou ainda, incluindo na grade 

curricular disciplina já alcançada pelo aproveitamento. Que a grade do 10º 

semestre totalizam 350 horas/aula, correspondendo ao valor da 

mensalidade de R$ 1.049,47 (mil e quarenta e nove reais e quarenta e sete 

centavos), sendo que se levar em conta as disciplinas por aproveitamento 

de estudos, o total da grade seria de 320 horas/aula, com redução de 

8,57%, que resultaria na redução do valor da mensalidade para R$ 959,10 

(novecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos). Assim, em 

20/12/2017, o autor requereu a exclusão do TCC da grade, referente ao 9º 

semestre; a exclusão da disciplina ED1, conforme processo de 

aproveitamento de estudo, bem como ainda a redução das mensalidades 

proporcionalmente às matérias que seriam cursadas a partir de 

janeiro/2018. Ainda, em 04/06/2018, em razão da inserção indevida de 

matéria objeto de aproveitamento nos semestres anteriores, dentre outros 

pedidos, o autor buscou a compensação dos valores pagos 

indevidamente nas mensalidades do 9º e 10º, contudo, sem êxito. Não 

fosse o suficiente, diz que ao tentar realizar sua matrícula para o 

semestre 2018/2, correspondente ao 10º e último semestre, deparou-se 

com a cobrança indevida, no valor de R$ 157,42 (cento e cinquenta e sete 

reais e quarenta e dois centavos), referente a uma suposta diferença de 

ajuste da mensalidade. Na data de 10/07/2018, solicitou a exclusão do 

valor de R$ 157,42 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos), da mensalidade com vencimento em 10/07/2018, com a 

emissão de um novo boleto, não obtendo êxito novamente. Diante disso, o 

Autor foi efetuar o pagamento da rematrícula através de boleto bancário 

emitido pela própria Instituição de Ensino, no caixa eletrônico, porém, o 

pagamento não foi aceito, constando a mensagem “0301 Pagamento não 

permitido. Contacte o beneficiário/favorecido do boleto”. Que desde então 

o nome do promovente encontra-se fora da Lista de Presença, não tendo 

acesso ao Portal para a realização das atividades on-line. Além disso, 

informa que referido débito foi apontado junto ao SERASA, gerando 

inúmeras cobranças através da empresa terceirizada Malta Assessoria de 
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Cobranças Ltda. Por tais razões, pleiteia o Promovente a antecipação de 

tutela, a fim de determinar à Promovida, sob pena de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além da configuração de 

crime de desobediência, o seguinte: - Que respeite os processos de 

aproveitamento de matérias, abstendo-se de inseri-las na grade curricular 

do autor, e consequentemente no valor da mensalidade, a saber: E.D. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10; Introdução ao Estudo do Direito; Economia; Homem, 

Cultura e Sociedade; Psicologia; Metodologia Científica; Finanças Públicas 

e Legislação Tributária; Fundamentos Filosóficos do Direito; Direito 

Administrativo II; Direito da Seguridade Social; Teoria da Argumentação 

Jurídica; Criminologia; Fundamentos Históricos do Direito; Direito Civil - 

Pessoas e Bem; Ciência Política; Filosofia do Direito; Direito Administrativo I, 

sob pena de configurar crime de desobediência; - Que efetue a cobrança 

das mensalidades no valor de R$ 959,10 (novecentos e cinquenta e nove 

reais e dez centavos), com a exclusão das disciplinas aproveitadas no 

corrente semestre, expedindo os respectivos boletos com vencimento em 

10/07/2018, 10/08/2018, 10/09/2018 e 10/10/2018, sem cobrança de 

nenhum acréscimo, no prazo de 48 horas; - Que se abstenha de cobrar o 

valor indevido de R$ 157,42 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e 

dois centavos), no prazo de 48 horas; - Que oportunize ao autor a 

realização das provas que já foram aplicadas; o acesso ao portal, para 

cursar as matérias e realizar as atividades on line; a retomada da 

disciplina de o TCC II e TCC III (on line), reabrindo, inclusive, os prazos já 

expirados, no prazo de 48 horas; - Postula ainda a exclusão imediata dos 

dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA; É o 

breve relato. Decido. Compulsando detidamente os autos verifico numa 

primeira análise que a petição inicial não foi instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Isto porque, o 

Promovente não trouxe aos autos o processo de aproveitamento de 

estudos devidamente homologados na unidade acadêmica, bem como 

ainda os extratos financeiros do período correspondente a 2014/2018, a 

fim de aferir eventual cobrança indevida e qual período se deu. Não fosse 

o suficiente, a fim de comprovar que a requerida vinha lhe cobrando 

valores não condizentes com o abatimento percebido, e/ou ainda, incluído 

na grade curricular, disciplina já alcançada pelo aproveitamento, o autor 

“printou” à petição inicial, tela sistêmica do Portal AVA (Id. 15992735), 

porém, tal análise se torna impossível, por tratar-se do portal de outro 

aluno, de modo que não há como aferir se houve de fato exclusão e/ou 

inclusão de disciplinas de aproveitamento de estudo na grade curricular do 

autor ao longo do período acadêmico, que tenha gerado as supostas 

cobranças indevidas. Via de consequência, resta prejudicada a análise 

neste momento acerca da legalidade da cobrança do valor de R$ 157,42 

(cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), decorrente 

da suposta diferença de ajuste de mensalidade. Feitas tais considerações, 

antes da apreciação da liminar, determino a intimação da parte ré Unic 

Educacional Ltda, para que preste informação sobre o processo de 

aproveitamento de estudos de disciplinas do aluno Clodinei Lorenzzon, 

bem como ainda esclareça a forma de abatimento/descontos ocorridos no 

processo do autor, apresentando inclusive os extratos de cada disciplina, 

no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, intime-se o autor para que proceda à 

emenda a inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, fazendo juntar os seguintes 

documentos: - Portaria Ministerial n.º 39 de 19/04/2012, publicada no D.O.U 

de 20/04/2012 e Portaria Ministerial n.º 267, publicado no D.O.U em 

04.04.2017, mencionada na petição inicial. - Processo de aproveitamento 

de estudos de disciplinas, eis que o histórico escolar constante no Id. 

15993103 não se mostra suficiente para esta finalidade. Ultimadas as 

providências acima, tornem-me os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário. Às providências. 

Primavera do Leste, 30 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002182-52.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GILVAN DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos em correição, 

Defiro o pedido de redesignação da audiência de conciliação, diante da 

apresentação de atestado médico pela parte autora. Redesigne-se a 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). Advirta-se 

que, caso as partes rés não compareçam para a audiência, ser-lhes-á 

decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial. A contestação poderá ser ofertada até 5 (cinco) dias 

após a audiência de conciliação, devendo ser cientificadas de que, não 

havendo contestação, também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas 

preliminares, a parte autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Intime-se a parte 

autora por meio do seu advogado para a audiência de conciliação, 

conforme artigo 334, § 3º, do NCPC. Naqueles processos em que a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso oficia, também deverá ser 

intimada a parte por ela assistida. Às providências. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007197-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007197-65.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: EDIVANIA PEREIRA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição, Trata-se de 

cumprimento provisório da sentença que impôs obrigação de fazer à(s) 

parte(s) demandada(s). Preliminarmente, registro que a sentença 

determinou que os requeridos fornecessem cirurgia de capsulotomia a 

Yag laser no olho esquerdo e tratamentos correlatos que se fizessem 

necessário, para a requerente EDIVANIA PEREIRA DO NASCIMENTO. O 

cumprimento da sentença na referida fase processual possui regramento 

específico no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme determina o 

artigo 12 da Lei 12.153/2009, in verbis: Art. 12. O cumprimento do acordo 

ou da sentença, com trânsito em julgado, que imponham obrigação de 

fazer, não fazer ou entrega de coisa certa, será efetuado mediante ofício 

do juiz à autoridade citada para a causa, com cópia da sentença ou do 

acordo. (grifei) Com efeito, determino as seguintes providências: 

Requisite-se do(s) devedor(es)/executado(s) a obrigação do cumprimento 

da sentença, no prazo de até 05 (cinco) dias, advertindo-se que o 

desatendimento da requisição sujeitará ao sequestro do numerário em 

valor suficiente ao cumprimento da obrigação, independentemente de 

audiência da Fazenda Pública (art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009). 

Decorrido o prazo, sem manifestação das partes acerca do adimplemento, 

conclusos para sequestro do numerário. No mesmo prazo de 05 (cinco) 

dias, intime-se o exequente a juntar mais 2 (dois) orçamentos, atualizados 

e legíveis, do referido exame, tendo em vista o Provimento 02/2015-CGJ e, 

sobretudo, os princípios que devem nortear a aquisição de produtos e/ou 

serviços às expensas da Administração Pública, ou justificar, 

pormenorizadamente, a impossibilidade de juntar todos. Decorrido o prazo 

e comprovado o cumprimento, conclusos para extinção. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, inclusive de ofício 

requisitório à Fazenda Pública, conforme dados constantes no processo. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001673-87.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIZANGELA PEREIRA DAS 

NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Correição, Trata-se da ação 

cível c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Elizangela Pereira 

das Neves em face de Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a reclamante 

foi surpreendida pela restrição em seu nome no valor de R$126,17(cento e 

vinte e seis reais e dezessete centavos), vinculado ao contrato 

n°0218540222, com vencimento em 11/10/2014. A reclamante solicitou o 

contrato de prestação de serviços através de notificação extrajudicial, no 

entanto não obtivera êxito, pois a reclamada manteve inerte. Aponta que 

desconhece o valor em comento, pois não possui qualquer vinculo 

contratual com a mesma. Por fim, a parte reclamante requer através da 

antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão da negativação no 

valor de R$126,17(...), contrato n°0218540222, até o deslinde desta ação. 

É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Aviso de Recebimento (id. n°12333683), Notificação 

Extrajudicial (id. n°12333677) e demais documentos indispensáveis a 

propositura desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de 

urgência de acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se 

faz necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

presente caso, o requerente menciona que não possui qualquer vinculo 

contratual com a requerida e também não sabia da existência das 

restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera 

parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A 

liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 

do NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e 

do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Analisando ainda os extratos da 

negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. 

Redesigne-se a audiência de conciliação, ocasião em que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Primavera do Leste-MT, 31 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001677-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001677-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANGELITA CRISTINA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos em Correição, Trata-se da ação cível 

c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Angelita Cristina da 

Silva em face de Oi Brasil Telecom S/A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a reclamante 

foi surpreendida pela restrição em seu nome no valor de 

R$278,72(duzentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), 

vinculado ao contrato n°6972695, com vencimento em 04/12/2014. A 

reclamante solicitou o contrato de prestação de serviços através de 

notificação extrajudicial, no entanto não obtivera êxito, pois a reclamada 

manteve-se inerte. Aponta que desconhece o valor em comento, pois não 

possui qualquer vinculo contratual com a mesma. Por fim, a parte 

reclamante requer através da antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão da negativação no valor de R$278,72(...), contrato 

n°6972695, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação 

está compreendida pelos seguintes documentos: Aviso de Recebimento 

(id. n°12334374), Notificação Extrajudicial (id. n°12334383), Extrato da 

Negativação SCPC (id. n°12334345) e demais documentos indispensáveis 

a propositura desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de 

urgência de acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se 

faz necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

presente caso, o requerente menciona que não possui qualquer vinculo 

contratual com a requerida e também não sabia da existência das 

restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera 

parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A 

liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 

do NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e 

do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Analisando ainda os extratos da 

negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. 

Redesigne-se à audiência de conciliação, ocasião em que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Declaro a conexão entre os autos 1001677-27.2018.8.11.0037, 

1004905-10.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 
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atos processuais. Primavera do Leste-MT, 31 de outubro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004905-10.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ANGELITA CRISTINA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em Correição, 

Trata-se da ação cível c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Angelita Cristina da Silva em face de Banco Bradesco S.A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

a reclamante foi surpreendida pela restrição em seu nome no valor de 

R$149,16(cento e quarenta e nove reais e dezenove centavos), vinculado 

ao contrato n°5668720000064, com vencimento em 04/12/2014. A 

reclamante solicitou o contrato de prestação de serviços através de 

notificação extrajudicial, no entanto não obtivera êxito, pois a reclamada 

manteve-se inerte. Aponta que desconhece o valor em comento, pois não 

possui qualquer vinculo contratual com a mesma. Por fim, a parte 

reclamante requer através da antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão da negativação no valor de R$278,72(...), contrato 

n°6972695, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente ação 

está compreendida pelos seguintes documentos: Aviso de Recebimento 

(id. n°14190485), Notificação Extrajudicial (id. n°14190493), Extrato da 

Negativação SCPC (id. n°14190447) e demais documentos indispensáveis 

a propositura desta ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de 

urgência de acordo com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se 

faz necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No 

presente caso, o requerente menciona que não possui qualquer vinculo 

contratual com a requerida e também não sabia da existência das 

restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera 

parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A 

liminar dada sem a ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a 

citação do réu puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de 

tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, 

portanto, aguardar a formação do contraditório e a apresentação de 

outros elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com 

maior segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 

do NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e 

do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Analisando ainda os extratos da 

negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. 

Redesigne-se à audiência de conciliação, ocasião em que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Declaro a conexão entre os autos 1001677-27.2018.8.11.0037, 

1004905-10.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Proceda-se o cancelamento da audiência de conciliação 

designada para o dia 19/11/2018, visto não haver tempo suficiente para 

fisnde citação e intimação da reclamada Banco Bradesco S.A. Primavera 

do Leste-MT, 31 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001683-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA PEREIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001683-34.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MAURA PEREIRA OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Correição, Trata-se da ação cível c/c 

antecipação de tutela de urgência pleiteado por Maura Pereira de Oliveira 

em face de Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a reclamante foi 

surpreendida pela restrição em seu nome no valor de R$120,74(cento e 

vinte reais e setenta e quatro centavos), vinculado ao contrato 

n°2139238066, com vencimento em 11/06/2013. A reclamante solicitou o 

contrato de prestação de serviços através de notificação extrajudicial, no 

entanto não obtivera êxito, pois a reclamada manteve-se inerte. Aponta 

que desconhece o valor em comento, pois não possui qualquer vinculo 

contratual com a mesma. Por fim, a parte reclamante requer através da 

antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão da negativação no 

valor de R$120,74(...), contrato n°2139238066, até o deslinde desta ação. 

É o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Aviso de Recebimento (id. n°12335209), Notificação 

Extrajudicial (id. n°12335220), Extrato da Negativação SCPC (id. 

n°12335234) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo 

com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o 

requerente menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida e também não sabia da existência das restrições em seu nome. 

A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona 

que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de 

justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a 

ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que 

não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, 

aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros 

elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com maior 

segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Redesigne-se à audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 
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revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001688-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLI NAIANNI INES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001688-56.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MICHELLI NAIANNI INES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Correição, Trata-se da ação 

cível c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Micheli Naianni 

Ines da Silva em face de Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a reclamante 

foi surpreendida pela restrição em seu nome no valor de R$104,17(cento e 

quatro reais e dezessete centavos), vinculado ao contrato n°2139391725. 

A reclamante solicitou o contrato de prestação de serviços através de 

notificação extrajudicial, no entanto não obtivera êxito, pois a reclamada 

manteve-se inerte. Aponta que desconhece o valor em comento, pois não 

possui qualquer vinculo contratual com a mesma. Por fim, a parte 

reclamante requer através da antecipação de tutela de urgência, a 

imediata exclusão da negativação no valor de R$104,17(...), contrato 

n°2139391725, até o deslinde desta ação. É o relato. Decido. A presente 

ação está compreendida pelos seguintes documentos: Aviso de 

Recebimento (id. n°12335722), Notificação Extrajudicial (id. n°12335782), 

Extrato da Negativação SPC (id. n°12335826) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação. A concessão de tutela 

antecipada ou tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, se faz necessário a existência de elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No presente caso, o requerente menciona que 

não possui qualquer vinculo contratual com a requerida e também não 

sabia da existência das restrições em seu nome. A respeito, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona que: “ A antecipação pode 

ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o juiz 

a entenda necessário. A liminar dada sem a ouvida da parte contrária 

deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a 

medida o quando a urgência for de tal ordem que não pode esperar a 

citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, aguardar a formação do 

contraditório e a apresentação de outros elementos, que, em momento 

posterior, poderão propiciar, com maior segurança, o exame da medida 

pleiteada. Nos termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO 

a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte reclamante para no prazo 

de 05(cinco) dias, emendar a inicial, carreando aos autos comprovante de 

endereço recente(últimos três meses) e em seu nome, salientando que 

caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiros, deverá 

estar acompanhado de declaração, com firma reconhecida em cartório. 

Redesigne-se à audiência de conciliação, ocasião em que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001690-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN ALVES DA COSTA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001690-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MIRIAN ALVES DA COSTA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Correição, Trata-se da 

ação cível c/c antecipação de tutela de urgência pleiteado por Mirian Alves 

da Costa de Carvalho em face de Telefônica Brasil S/A, pelos fatos e 

fundamentos narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que 

a reclamante foi surpreendida pela restrição em seu nome no valor de 

R$101,80(cento e um reais e oitenta centavos), vinculado ao contrato 

n°213765866, com vencimento em 10/06/2015. A reclamante solicitou o 

contrato de prestação de serviços através de notificação extrajudicial, no 

entanto não obtivera êxito, pois a reclamada manteve-se inerte. Aponta 

que desconhece o valor em comento, pois não possui qualquer vinculo 

contratual com a mesma. Por fim, a parte reclamante requer através da 

antecipação de tutela de urgência, a imediata exclusão da negativação no 

valor de R$101,80(...), contrato n°213765866, até o deslinde desta ação. É 

o relato. Decido. A presente ação está compreendida pelos seguintes 

documentos: Aviso de Recebimento (id. n°12336248), Notificação 

Extrajudicial (id. n°12336273), Extrato da Negativação SCPC (id. 

n°12336292) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. A concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo 

com o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o 

requerente menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida e também não sabia da existência das restrições em seu nome. 

A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona 

que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de 

justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a 

ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que 

não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, 

aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros 

elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com maior 

segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Redesigne-se à audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte ré poderá contestar a presente ação 

nas formas em que a lei possibilita (escrita e por meio de advogado, ou 

verbalmente e de forma pessoal). A contestação poderá ser ofertada até 

cinco (5) dias após a audiência de conciliação, devendo ser consignado 

no mandado que não havendo contestação também será decretada a 

revelia nos autos. Caso a contestação venha acompanhada de 

documentos e sejam argüidas preliminares, poderá a parte autora 

impugna-la no prazo de cinco dias, saindo da audiência de conciliação 

ciente de tal aspecto. Caso a parte ré não compareça para a audiência, 

ser-lhe-á decretada a revelia, reputando-se aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados na inicial. Primavera do Leste/MT, 31 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004433-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DO NASCIMENTO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004433-09.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARCOS FELIPE DO 

NASCIMENTO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos em Correição, Trata-se 

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Marcos Felipe do Nascimento Santos da Silva em face de Ativos S/A, 

Securitizadora de Créditos Financeiros, pelos fatos e fundamentos 

narrados na exordial. Dos Fatos. Alega na petição inicial que o requerente 

foi impedido de adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial 

em decorrência da restrição no valor de R$597,59(quinhentos e noventa e 

sete reais e cinquenta e nove centavos), vinculado ao contrato 

n°5056658. Afirma que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida. Contudo, relata que entrou em contato com a requerida para 

sanar o litigio administrativamente e não obtivera êxito. Por fim, o autor 

pretende através da antecipação de tutela de urgência a exclusão 

imediata de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito, até o 

deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação está 

compreendida pelos seguintes documentos: Extrato da restrição(SCPC) e 

demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. A 

concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência de acordo com o 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, se faz necessário a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o 

requerente menciona que não possui qualquer vinculo contratual com a 

requerida e também não sabia da existência das restrições em seu nome. 

A respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery Leciona 

que: “ A antecipação pode ser dada inaudita altera parte ou depois de 

justificação prévia, caso o juiz a entenda necessário. A liminar dada sem a 

ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu 

puder tornar ineficaz a medida o quando a urgência for de tal ordem que 

não pode esperar a citação e resposta do réu”. Razoável, portanto, 

aguardar a formação do contraditório e a apresentação de outros 

elementos, que, em momento posterior, poderão propiciar, com maior 

segurança, o exame da medida pleiteada. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a 

parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias, emendar a inicial, 

carreando aos autos comprovante de endereço recente(últimos três 

meses) e em seu nome, salientando que caso o comprovante de endereço 

esteja em nome de terceiros, deverá estar acompanhado de declaração, 

com firma reconhecida em cartório. Analisando ainda os extratos da 

negativação, verifico que o documento carreado como comprovante de 

negativação não é válido, posto que emitido por sites e não por órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte 

promovente, para, também no prazo de 05(cinco) dias, carrear aos autos 

extrato de ocorrência junto aos órgãos de proteção ao crédito, em seu 

nome, emitido pelo SPC/SERASA ou CDL, comprovada a alegada inscrição. 

Redesigne-se à audiência de conciliação, ocasião em que a parte ré 

poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Proceda-se o cancelamento da audiência designada para o dia 

12/11/2018, às 08:00, pois não há tempo hábil para citar e intimar a 

reclamada Ativos S.A. Primavera do Leste-MT, 31 de outubro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000626-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR GONCALVES RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000626-15.2017.8.11.0037 

Promovente: OSMAR GONCALVES RAMOS Promovido: BANCO PAN S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. A parte autora e a parte ré realizaram a composição amigável 

frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer óbice 

legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente litígio 

(art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção do feito é medida que se impõe. Por tais 

considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo 

entabulado pelas partes mencionadas nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo e sem 

manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e após ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as demais formalidades legais. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Primavera do Leste, 30 de outubro de 2018. Janaina 

Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010507-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA APARECIDA FERST GUSTMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010507-28.2016.8.11.0037 

Promovente: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

Promovido: ANDREIA APARECIDA FERST GUSTMANN Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI em face de ANDREIA APARECIDA FERST 

GUSTMANN. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO 

E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou qualquer 

justificativa para sua ausência. Além disso, a autora não informou 

endereço atualizado da ré, o que inviabilizou o prosseguimento do feito. 

Conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das 

audiências realizadas, implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante 

o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

conforme art. 51, I e seu §1°, da Lei 9.099/95. De-se baixa nos autos, de 

imediato. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 
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Primavera do Leste, 24 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

24.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-05.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA LOPES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO CESAR TEIXEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011550-05.2013.8.11.0037 

Promovente: HELENA LOPES BEZERRA Promovido: FLAVIO CESAR 

TEIXEIRA Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 

da Lei n.º 9.099/95. A parte autora e a parte ré realizaram a composição 

amigável frente ao litígio constante dos presentes autos. Não há qualquer 

óbice legal à celebração da transação pactuada para pôr fim ao presente 

litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra violação ao princípio ou 

norma de ordem pública, nem a existência de defeito insanável, tendo sido 

preservados os respectivos interesses. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, assim, presentes os requisitos legais a 

homologação, extinção do feito é medida que se impõe. Por tais 

considerações, ante o disposto no art. 840 e seguintes, do Código Civil, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surtam e produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o acordo 

entabulado pelas partes mencionadas nos moldes em que fora celebrado, 

observando que foram preservados os interesses e vontade das partes e 

atendidas as formalidades legais. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, desde que transitada esta em julgado, observadas as 

demais formalidades legais, sem prejuízo de eventual execução futura, em 

caso de inadimplemento. Cumpra-se. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. 

Primavera do Leste, 23 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

23.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002758-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002758-11.2018.8.11.0037 

Promovente: THIAGO ANDRADE DOS SANTOS Promovido: VIVO S.A. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por THIAGO ANDRADE DOS 

SANTOS em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se 

que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da 

Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 23.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002776-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LAURINDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002776-32.2018.8.11.0037 

Promovente: MANOEL LAURINDO DA SILVA Promovido: VIVO S.A. Vistos 

e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por MANOEL LAURINDO DA SILVA 

em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 23.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002864-70.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE GOMES DIAS CASTILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002864-70.2018.8.11.0037 

Promovente: IONICE GOMES DIAS CASTILHO Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1002862-03.2018.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por IONICE GOMES DIAS 

CASTILHO em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se 

que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da 

Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 
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pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 23 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 23.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002915-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE GOULART DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002915-81.2018.8.11.0037 

Promovente: CARLOS JOSE GOULART DA SILVA Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1002918-36.2018.8.11.0037, 

1002912-29.2018.8.11.0037 e 1002914-96.2018.8.11.0037. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por CARLOS JOSE GOULART DA 

SILVA em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 26 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 26.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002912-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE GOULART DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002912-29.2018.8.11.0037 

Promovente: CARLOS JOSE GOULART DA SILVA Promovido: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de ação conexa com a ação n° 

1 0 0 2 9 1 5 - 8 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7 ,  1 0 0 2 9 1 8 - 3 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 3 7  e 

1002914-96.2018.8.11.0037 Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por CARLOS JOSE GOULART DA SILVA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 26 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 26.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002270-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUNA MODAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENEFER MULLER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Projeto de Sentença Processo n. 1002270-90.2017.8.11.0037 Promovente: 

LUNA MODAS LTDA - ME Promovido: JENEFER MULLER Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por LUNA MODAS LTDA – ME em 

face de JENEFER MULLER. Analisando-se os autos, verifica-se que até o 

presente momento a ré não fui citada/intimada, uma vez que a autora não 

informou o endereço correto. Cumpre mencionar que a requerente foi 

intimada para se manifestar quanto tentativa inexitoxa de citação da ré, 

entretanto se manteve inerte. Assim, deve o processo ser extinto sem 

resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do 

Código de Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 26 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 26.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIVA MARIA SCHNEIDER MULLER BOTH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A 

(ADVOGADO(A))

RENERIO DE CASTRO JUNIOR OAB - RO0005147A (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO(A))

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Projeto de Sentença Processo n. 8010236-19.2016.8.11.0037 Promovente: 

ELOIVA MARIA SCHNEIDER MULLER BOTH Promovido: SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por ELOIVA MARIA SCHNEIDER MULLER BOTH em 

face de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Analisando-se os autos, verifica-se que a autora foi intimada 

para indicar a qualificação e endereço da compradora do veículo, bem 

como requerer a citação desta no processo, entretanto até o presente 

momento não se manifestou, transcorrendo-se mais de 1 (um) ano sem 

qualquer manifestação. Assim, deve o processo ser extinto sem 

resolução do mérito, conforme leciona o artigo 485, incisos III e IV, do 

Código de Processo Civil, uma vez que a autora não promoveu as 

diligências necessárias para preenchimento dos pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se manteve 

inerte por mais de 30 (trinta dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - 

verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo” Ante o exposto, julgo 

extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 485, 

incisos III e IV do CPC. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no PJE. Primavera do Leste, 15 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 15.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRANI VIEIRA TOBIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernando José Mastelaro OAB - MT8527/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIDRACARIA E FUNILARIA PIANA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000497-73.2018.8.11.0037 

Promovente: IRANI VIEIRA TOBIAS Promovido: VIDRACARIA E FUNILARIA 

PIANA LTDA - ME Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por IRANI 

VIEIRA TOBIAS em face de VIDRACARIA E FUNILARIA PIANA LTDA - ME 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. Aduz a requerente que a ré 

protestou indevidamente o seu nome, entretanto não reconhece a dívida 

em questão. A ré, por sua vez, contesta a ação alegando que a 

requerente estava em débito com a mesma e portanto agiu na legalidade 

de seu direito. Analisando a questão discutida verifico que razão assiste a 

parte requerente, eis que a parte ré não comprovou a existência e 

legalidade do débito oriundo da duplicata protestada. A parte ré 

apresentou contestação genérica e não juntou nenhum documento que 

comprovasse a origem e legalidade do débito gerador do protesto, ao 

passo que a parte autora juntou declaração fornecida pela própria ré, que 

comprova a inexistência de débito em aberto junto a empresa reclamada. 

Assim, resta configurada a ilícita conduta da parte reclamada que, por sua 

conta e risco protestou título advindo de dívida inexistente, qualificando a 

autora como má pagadora, quando esta nada contribuiu com o fato 

danoso. Saliento que a causa versa sobre a alegada inexistência de 

relação contratual válida para ensejar a inscrição da dívida. Em sendo 

assim, tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus do art. 14 3º, I 

do CDC, a respeito de provar cabalmente a ciência e anuência inequívoca 

da reclamante no contrato originário do débito. Por consequência, tenho 

que a declaração de inexistência do débito encontra acolhida na presente 

demanda. Assim, resta evidente que no caso em apreço, extrapolou o 

mero descumprimento contratual e alcançou o abuso do direito na seara 

consumerista, insculpido no art. 39, IV do CDC, vez que o reclamado, 

prevaleceu-se da hipossuficiência técnica do reclamante. Ademais, no 

presente caso, o dano moral é considerado presumido ou in re ipsa, 

prescindindo-se de comprovação, pois insuscetível de demonstração no 

mundo fático a dor, a angústia, a intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e 

quaisquer outras ofensas à personalidade da pessoa, haja vista que 

integra o rol de direito extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação 

supera, em muito, os limites da razoabilidade. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL - PROTESTO INDEVIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. - Nos 

casos de protesto indevido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

entende que o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova. - Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10024061480596001 MG, Relator: 

Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 12/03/2013, Câmaras Cíveis / 10ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2013).” Forte nessas razões, 

concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o 

quantum. Desta feita, entendo cabível a repressão eficiente de todo abuso 

praticado no mercado de consumo, capaz de causar prejuízos aos 

consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja material ou moral. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a liminar concedida nos 

autos. b. Declaro inexistente o débito no valor de R$130,00 (novecentos e 

cinquenta reais), referente a duplicata mercantil n° 19772/2 protestada 

pela ré junto ao Cartório do 2° Ofício Notarial e Registral da Comarca de 

Primavera do Leste-MT e determino o cancelamento do referido protesto; 

c. Condeno a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 15 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 15.10.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS JACAS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000841-54.2018.8.11.0037 
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Promovente: LUIS CARLOS JACAS CORREIA Promovido: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A Trata-se de ação conexa com a ação 

n°1000842-39.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado 

o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por LUIS CARLOS JACAS CORREIA em face de EMBRATEL TV SAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A respeito dos 

pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. O autor alega 

que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em 

questão. A ré contesta a ação aduzindo que o autor contratou e utilizou os 

seus serviços, sendo que não adimpliu com o pagamento, o que ensejou a 

negativação de seu nome. Analisando a questão discutida verifico que a 

requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos as faturas de 

serviços prestados, bem como telas sistêmicas, o que demonstram a 

relação jurídica entre as partes, bem como que os serviços foram 

utilizados e não adimplidos. Ademais, analisando os documentos juntados 

pela ré, observa-se que as faturas em nome do autor possuem endereço 

da Cidade de Lagoa da Confusão-TO, mesmo local de expedição do 

documento pessoal apresentado pelo autor. Portanto, há de se concluir 

que o autor utilizou os serviços os serviços da ré e não adimpliu com o 

pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor utilizou os serviços 

contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por 

parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a) Indefiro o pedido de dano moral. b) 

Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que NÃO 

COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 15 de outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 15.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006397-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERLIQUE EDUARDO SOUZA CLAUDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006397-71.2017.8.11.0037 

Promovente: ERLIQUE EDUARDO SOUZA CLAUDINO Promovido: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por ERLIQUE EDUARDO SOUZA CLAUDINO em face de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A Devidamente citada, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A 

respeito dos pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede 

de contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Passo à análise do mérito. O autor alega 

que a ré incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em 

questão. A ré contesta a ação aduzindo que o autor contratou os serviços 

de TV por assinatura, contrato nº 021/10374728-4, serviços instalados no 

plano BCO FAMILIA FID em 29.08.2014, sendo que não adimpliu com o 

pagamento, o que ensejou a negativação de seu nome. Analisando a 

questão discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações 

trazendo aos autos telas sistêmicas pelas quais demonstram a relação 

jurídica entre as partes, bem como demonstra que os serviços foram 

utilizados e não adimplidos. Ademais, analisando os documentos juntados 

pela ré, observa-se que o endereço do autor constante no extrato do 

SERASA de ID n°12657161 é o mesmo constante no cadastro 

apresentado nas telas sistêmicas. Ainda, importante informar que o autor 

possui outra negativação posterior, que sequer é contestada em outra 

ação judicial, o que indica que o autor não possui zelo por seu nome. 

Portanto, há de se concluir que o autor utilizou os serviços os serviços da 

ré e não adimpliu com o pagamento. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da 

lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a) Indefiro o 

pedido de dano moral. b) Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 02 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

02.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo Número: 1000655-31.2018.8.11.0037
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000655-31.2018.8.11.0037 

Promovente: DUANDER GUIMARAES LEAO Promovido: VIA VAREJO S.A. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por DUANDER GUIMARAES 

LEAO em face de VIA VAREJO S.A. Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A tentativa conciliatória restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Alega o autor que realizou a compra de uma TV da marca Philips, 

50”, smart tv, led, modelo 50pug6700 USB/WIFI, junto a ré e que o prazo 

estipulado para entrega era de 10 (dez) dias, uma vez que o produto não 

estava disponível para pronta entrega. Afirma que o prazo estipulado se 

excedeu, sendo que após 40 (quarenta) dias da realização do pedido, a ré 

informou que não seria possível realizar a entrega do produto. Assevera 

que embora as diversas tentativas de solução do problema, até a 

propositura da ação a requerida não havia entregue o produto e nem 

buscado qualquer meio para solucionar o problema em questão. A 

empresa requerida, contesta a ação de forma genérica, aduzindo ser 

incabível a condenação por danos morais no presente caso. Analisando 

os autos verifico que razão assiste a parte autora, uma vez que a 

requerida não cumpriu com o contratado, falhando na prestação de seus 

serviços. No presente casso, verifica-se que houve a compra do produto. 

É possível verificar ainda que o contrato não foi cumprido por parte da ré, 

eis que esta não efetuou a entrega do bem adquirido pelo autor, 

causando-lhe grande angústia e transtornos. Portanto, entendo pela 

procedência do pedido de entrega de coisa certa, vez que o autor adquiriu 

e pagou pelo produto, sendo que este não lhe foi entregue. No tocante ao 

dano moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim 

em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e com 

isso gerou transtornos ao reclamante, pelo desgaste e o tempo 

desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte 

da empresa ré. “ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO - 

TURMA RECURSAL - 1ª Turma Recursal Temporária - Recurso Cível Nº 

0039110-98.2015.811.0001 - Segundo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT - Recorrente: SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda. 

Recorrido: Fagner Diego Pereira Dutra – EMENTA - RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO E QUITADO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO NÃO PROVIDO.A ausência de entrega de produto adquirido e 

quitado excede os limites dos percalços cotidianos e gera indignação no 

consumidor, comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito, que 

configuram dano moral. Aquisição de skate em 25/1/2015, tendo o 

consumidor contatado a empresa diversas vezes sem que o produto 

fosse entregue, conforme e-mails apresentados com a petição inicial. Não 

comprovada qualquer excludente de ilicitude pela empresa recorrente. 

Compra cancelada de forma unilateral pela fornecedora do produto. 

Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor 

que entendo razoável para o caso em referência. Sentença mantida pelos 

próprios fundamentos. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

391109820158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 23/08/2016).” Corroborando com o nosso 

entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se 

manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte da ré, gerou completo aborrecimento e constrangimento 

a parte autora, posto que com isso, tem o dever de indenizar a parte pelos 

danos causados. Sendo assim, com respeito à reparação moral, entendo 

pela procedência. Acentuo que o dano em debate é in re ipsa, ou seja, 

prescinde da produção de provas. Porque a materialização do dano moral 

ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, 

que consiste num bem ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a 

honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses 

elementos são impassíveis de prova material. Por esse enfoque, deve-se 

ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte 

autora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como 

implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais. Quanto ao descumprimento da liminar, cumpre mencionar que nos 

Juizados Especiais o início da contagem do prazo se dá da data da ciência 

ou intimação e não da juntada do comprovante, conforme enunciado 13 do 

FONAJE. Vejamos: “ENUNCIADO 13 – Os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).” 

Considerando que a contagem de prazo nos Juizados é em dias corridos e 

que a ré tomou ciência do ato na data de 15/02/2018, o último dia para 

cumprimento da medida liminar era dia 20/02/2018, entretanto a requerida 

só cumpriu a decisão na data de 27/03/2018, mais de um mês após o 

prazo. Portanto, tenho que a aplicação da multa diária estipulada na 

decisão de ID 11668187 pelo descumprimento da medida liminar, deve ser 

aplicada ao caso e mantida no valor de R$3.000,00 (três mil reais), uma 

vez que este é o valor máximo estipulado na decisão. Em razão do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Ratifico a liminar 

concedida nos autos, no sentido de determinar que a requerida efetue a 

entrega do produto; b) Condeno a promovida a pagar ao promovente a 

quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença. c) 

Condeno a promovida a pagar ao promovente a quantia de R$3.000,00 

(três mil reais), referente a multa diária pelo descumprimento da medida 

liminar, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 03 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

03.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000635-40.2018.8.11.0037
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000635-40.2018.8.11.0037 

Promovente: MARCELO ALVES CAMPOS Promovido: MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA S/A Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por MARCELO ALVES CAMPOS em face de MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA S/A. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. O 

reclamante alega que na data de 29/12/2017, por volta das 22h30min, 

enquanto trafegava na MT 130, foi surpreendido quando um semovente 

atravessou em frente ao seu veículo, ocasionando uma colisão e 

consequentemente avarias em seu veículo. Alega que devido a chuva e 

acreditando que o veículo não tivesse sido danificado, seguiu viagem, 

sendo que apenas se deu conta dos danos no dia seguinte. Afirma que 

requereu junto a concessionária ré, administrativamente, o ressarcimento 

pelos prejuízos sofridos, entretanto não obteve êxito. A requerida, por sua 

vez, alega que sempre cumpre com o estabelecido no contrato de 

concessão, bem como realiza monitoramento da via 24 horas por dia com 

intervalo de 90 (noventa) minutos entre cada um. Afirma que no dia 

alegado pelo autor não houve nenhum registro de animal na pista, seja 

vivo ou morto. Assevera que não há o nexo causal entre o dano e a 

conduta da reclamada, bem como que alega que não há responsabilidade 

da reclamada em ressarcimento dos danos. Inicialmente, importante 

mencionar que em que pese se tratar de prestadora de serviço público, 

que está sujeita à responsabilização civil prevista no art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, 

calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de 

conservação e manutenção da via). Assim, impõe-se analisar, se há, no 

caso em exame, a existência de culpa, da concessionária prestadora de 

serviço público, pela ocorrência do fato em debate, bem como o nexo 

causal entre a sua conduta e o dano suportado pelo autor. No caso dos 

autos não resta configurada a responsabilidade da reclamada, uma vez 

que a requerida comprovou que realiza constantemente o monitoramento 

da via e promoveu as precauções necessárias de fiscalização. Além 

disso, não há nos autos qualquer indício de que os danos sofridos pelo 

autor realmente ocorreram por culpa da reclamada ou sequer ocorreu na 

rodovia, visto que o autor não juntou nenhum documento ou foto que 

comprovasse o nexo causal entre os danos sofridos e a conduta da 

requerida, além de não impugnar a contestação e os documentos juntados 

pela ré. Ademais, mesmo que o evento danoso tivesse sido causado por 

animal na pista, a concessionária ré não tem controle sobre animais que 

facilmente invadem a pista. A rodovia de responsabilidade da 

concessionária está localizada em aéreas rurais onde o aparecimento de 

animais silvestres de pequeno porte é comum e de conhecimento de todos 

que utilizam a via. “RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL EM RODOVIA 

PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. No 

caso, há exclusão do nexo de causalidade, pois inviável para a 

concessionária o controle ostensivo da circulação de animais de pequeno 

porte, os quais, sabidamente, invadem a pista de rolamento com facilidade 

e freqüência. Para animais silvestres e cães, as cercas não são óbice aos 

seus inesperados movimentos em direção ao asfalto. RECURSO PROVIDO. 

(Processo 71003112380 TJ-RS, Orgão Julgador: Terceira Turma Recursal 

Cível, Publicação Diário da Justiça do dia 03/08/2011, Julgamento: 28 de 

Julho de 2011, Relator Fabio Vieira Heerdt).” Assim, não resta configurada 

a responsabilidade da concessionária pelo fato danoso ou pelo 

ressarcimento dos danos sofridos pelo autor. Isso posto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os 

pedidos elencados na inicial. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no Pje. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 03 de outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005415-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR MORAES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005415-57.2017.8.11.0037 

Promovente: NESTOR MORAES CARVALHO Promovido: MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA S/A Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por NESTOR MORAES CARVALHO em face de MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA S/A. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, Passo à análise do mérito. O 

reclamante alega que em 17 de junho de 2017, por volta do KM 110 da MT 

130, a rodovia encontrava-se com detritos na pista de rolagem o que 

ocasionou danos no para-brisa de seu veículo. Aduz o requerente que se 

dirigiu ao Morro da Mesa Concessionária, objetivando, ser ressarcido 

pelos danos ao qual fora vítima, porém, não obteve êxito. A requerida, por 

sua vez, alega que realizou vistoria no local indicado pelo autor e não foi 

constatada a existência de detritos na pisto, bem como afirma que o autor 

não comprovou suas alegações. Alega ainda, que a mesma não foi 

responsável pelo fato e não cometeu nenhum ato ilícito que enseje 

indenização. Compulsando os autos verifico que neste caso o ônus da 

prova é da promovida, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 

8.078/90. Em que pese se tratar de prestadora de serviço público, que 

está sujeita à responsabilização civil prevista no art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, 

calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de 

conservação e manutenção da via). Assim, impõe-se analisar, no caso em 

exame, a existência de culpa da concessionária prestadora de serviço 

público pela ocorrência do fato em debate, bem como do nexo causal 

entre a sua conduta e o dano suportado pelo autor (conserto do 

automóvel). No caso dos autos não há responsabilidade, eis que não 
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comprovado que os danos sofridos foram causados por detritos na pista, 

bem como que a requerida comprovou suas alegações por meio de fotos 

retiradas no momento da vistoria, onde pode se observar a não existência 

de detritos na pista. Em que pese as afirmações do requerente, inexiste 

nos autos elementos que permitam conferir verossimilhança à sua tese. O 

autor não se desincumbiu do seu encargo probatório, de acordo com o art. 

373, I do CPC, trazendo apenas os comprovantes de pagamento de 

pedágios e o orçamento do vidro quebrado. Dessa forma, ainda que se 

trate de responsabilidade da concessionária ré, cabe ao autor comprovar, 

ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito, não o fazendo, 

impõe-se o julgamento de improcedência da ação. Isso posto, declaro 

resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os 

pedidos constantes na inicial. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no Pje. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 03 de outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012140-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE MOURA JACOMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012140-74.2016.8.11.0037 

Promovente: ADEMIR PEREIRA RODRIGUES Promovido: GUILHERME DE 

MOURA JACOMO Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ADEMIR 

PEREIRA RODRIGUES em face de GUILHERME DE MOURA JACOMO. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando-se os autos, verifica-se que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação. Em que pese a carta de intimação do autor tenha 

retornado sem cumprimento em razão do mesmo estar ausente, este foi 

intimado através da defensoria pública. Assim, conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 03 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 03.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002836-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AURI PATRICK FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002836-05.2018.8.11.0037 

Promovente: AURI PATRICK FERNANDES Promovido: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por AURI PATRICK 

FERNANDES em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA. Devidamente citada, 

a reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de 

conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 

8.078/90, eis que presentes os elementos da relação de consumo. De um 

lado a consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O 

produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Alega o requerente que à época da propositura da demanda 

estava frequentando o curso de Direito na instituição ré há dois anos. 

Afirma que em janeiro de 2018 efetuou o pagamento da rematrícula do 

curso, entretanto a requerida não regularizou sua matrícula sob alegação 

de que o autor não havia realizado o pagamento da rematrícula. Aduz que 

os valores referentes a rematrícula foram objeto de contrato de confissão 

de dívida e renegociação junto a instituição em janeiro de 2018. Assevera 

que estava sendo prejudicado em razão da não regularização da 

matrícula, bem como alega que tentou por diversas vezes resolver o 

impasse, sendo que a requerida se manteve inerte. A instituição ré, por 

sua vez, contesta a ação aduzindo que o autor não efetuou o pagamento 

da rematrícula, bem como alega que no termo de confissão de dívida e 

parcelamento foram inclusas apenas as mensalidades em atrasos do ano 

de 2017/2 e renegociação das parcelas de um acordo entabulado em 

11/09/2017, referente às mensalidades de fevereiro a julho de 2017 e que 

estavam em atraso. Por fim, afirma que não cometeu nenhum ato ilícito, 

posto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão discutida e as 

provas constantes nos autos, verifico que os pedidos do autor não 

merecem prosperar, uma vez que a requerida comprovou suas alegações, 

trazendo aos autos documentos que comprovam que o autor não pagou a 

rematrícula objeto de discussão dos autos. Ademais, o requerente não 

juntou nenhum comprovante de pagamento da rematrícula, tão somente 

alegou que esta estava inclusa no parcelamento da dívida realizado em 

janeiro de 2018. Ocorre que, analisando os extratos financeiros e o termo 

de confissão de dívida de ID (13950347), onde estão discriminados os 

débitos integrantes do acordo, constata-se que a rematrícula não está 

inclusa nos débitos negociados, sendo que consta apenas as matrículas 

em atraso referentes aos meses de agosto a dezembro de 2017 e as 

parcelas referentes ao acordo entabulado em 11/09/2017, referente às 

mensalidades de fevereiro a julho de 2017. Dessa forma, não havendo 

comprovação do pagamento da taxa e todos os documentos juntados pela 

ré demonstrando que o pagamento está em aberto, é certo que o autor 

está inadimplente com a taxa de rematrícula e sendo assim, não há que se 

falar em irregularidade no proceder da reclamada, vez que agiu no 

exercício regular de seu direito. Conforme art. 5° da Lei n°9.870/99, 

permite que as instituições neguem a renovação de matrícula de aluno 

inadimplente. Vejamos: “Art. 5o Os alunos já matriculados, salvo quando 

inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o 

calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula 

contratual.” No mesmo sentido, entende o Nosso Tribunal de Justiça: 

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - NEGATIVA - INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ART. 5º DA LEI Nº 

9.870/1999- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – ART. 188, I, CC – DANO 

MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É 

permitido à instituição de ensino superior negar a renovação de matrícula 

do aluno inadimplente, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/1999. 

(Tribunal de Justiça do Mato Grosso TJ-MT - Apelação: APL 

00045121520158110003, n° 158731/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 24/01/2017).” Portanto, a 

requerida agiu dentro de seu direito e não cometeu qualquer ilegalidade, 

não tendo que se falar em indenização a título de danos morais. Quanto ao 

pedido contraposto, este é acessório ao pedido principal e levando em 

consideração que o pedido principal teve por base o pagamento da 

rematrícula e não o pagamento das mensalidades do ano 2018/1, apenas 

os valores referentes a taxa rematrícula é que devem ser deferidos. Em 
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razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO: a. Revogo a liminar concedida nos autos e por 

consequência cancelo a multa aplicada pelo descumprimento. b. Indefiro o 

pedido de dano moral. c. Condeno o autor ao pagamento do valor de 

R$949,99 (novecentos e quarenta e nove reais e noventa e nove 

centavos) à parte autora, referente a rematrícula do ano 2018/01, 

devidamente atualizado pelo INPC-IBGE, desde a data do vencimento, 

acrescido de juros de mora no percentual de 1% ao mês, a contar da data 

desta sentença. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 27 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011990-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011990-93.2016.8.11.0037 

Promovente: ANTONIA CARDOSO DA SILVA Promovido: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Trata-se de ação conexa com as 

ações n° 8011991-78.2016.8.11.0037 e 8011992-63.2016.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ANTONIA CARDOSO DA 

SILVA em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. A requerente alega que seus 

dados foram incluídos indevidamente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

no entanto desconhece o débito em questão. A requerida, por sua vez, 

aduz que a requerente contratou seus serviços e os utilizou, sendo que 

não adimpliu com o pagamento, motivo pelo qual teve seu nome 

negativado. Analisando a questão discutida verifico que razão assiste a 

parte autora, vez que a requerida não logrou êxito em comprovar suas 

alegações. A empresa requerida alega que os serviços foram contratados 

por televenda e por esse motivo não há contrato escrito, entretanto, a 

mesma não juntou o áudio com as gravações da contratação, apenas 

juntou telas sistêmicas que por si só não comprovam que realmente foi a 

requerente quem contratou os serviços. Dessa forma, resta configurada a 

ilícita conduta da reclamada que, por sua conta e risco disponibilizou os 

dados da reclamante à consulta pública, qualificando-a como má pagadora 

quando esta nada contribuiu com o fato danoso. Por consequência, tenho 

que a declaração de inexistência do débito encontra acolhida na presente 

demanda. No entanto, verifico que existe outra inscrição anterior em nome 

da autora, que sequer foi contestada em outra ação judicial, conforme se 

observa no extrato juntado pela própria requerente. Assim, razão não 

assiste a autora para que seja indenizada por dano moral, pois já havia 

restrições anteriores em seu nome Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO 

– RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 127,38 

(cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES – DANO MORAL CONFIGURADO – RECONHECIMENTO DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ QUE DEVE SER AFASTADO – APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 STJ, ANTE A EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Analisando os autos, verifico que não restou comprovada a 

existência do débito e da relação contratual, posto que em nenhum 

momento a parte Recorrida apresenta documentos comprobatórios. 

Ademais, não colaciona sequer o contrato, histórico de pagamentos e 

ordens de serviços, logo, é imprescindível que haja o reconhecimento da 

inexigibilidade do débito. 2. A inscrição indevida do nome da autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, ante a inexistência de vinculo contratual, 

torna indevido o apontamento, ensejando o recebimento de indenização 

por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.3. 

Entretanto, existindo negativação preexistente, aplica-se a Súmula 385 do 

STJ.4. Observa-se claramente que a parte Recorrente possui 

negativações anteriores, conforme verificado em pesquisa feita nos 

sistemas conveniados, o que demonstra que sua moral não pode ser 

considerada abalada.5. Outrossim, a parte Recorrente não discute 

judicialmente as negativações anteriores, não tendo assim comprovado 

que esta é indevida.6. Deste modo, a sentença merece reparos, julgando 

parcialmente procedente o pedido inicial da parte Autora, declarando tão 

somente inexigível o débito, já que a Reclamada deixou de comprovar que 

a negativação era devida. 7. Recurso parcialmente provido para declarar 

inexistente o débito, bem como afastar a condenação em litigância de 

má-fé. (TJMT - PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)” Portanto, entendo 

pelo não acolhimento do pedido de danos morais, com base na Súmula 385 

do STJ. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Declaro inexistente o 

débito no valor de R$67,27 (sessenta e sete reais e vinte e sete 

centavos), referente ao contrato nº 0000000194826813, apontado no 

SPC/SERASA em nome da reclamante e efetuados pela reclamada; b. 

Indefiro o pedido de dano moral. Sem ônus sucumbenciais e custas, face 

o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 27 de outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-70.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011998-70.2016.8.11.0037 

Promovente: EVA APARECIDA RIBEIRO Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por EVA APARECIDA RIBEIRO em 
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face de VIVO S.A. Devidamente citado, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 20 da 

Lei 9.099/95, que a ausência do réu em qualquer das audiências de 

conciliação ou instrução, gera revelia deste. No presente caso, a ré não 

compareceu à audiência de instrução designada, conforme consta no 

termo de audiência anexo nos autos. Assim, muito embora tenha ele 

juntado contestação tempestiva, esta é revel, tendo em vista sua ausência 

na audiência de instrução. Entretanto os documentos juntados pela ré 

devem ser levados em consideração, eis que a contestação foi juntada 

tempestivamente. Passo à análise do mérito. A autora alega que a ré 

incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré 

contesta a ação aduzindo a autora contratou os seus serviços e os 

utilizou, sendo que não efetuou o pagamento, o que gerou a negativação 

de seu nome. Analisando a questão discutida verifico que a requerida 

comprovou suas alegações trazendo aos autos imagens de telas 

sistêmicas pelas quais demonstram a relação jurídica entre as partes, bem 

como demonstra que os serviços foram utilizados e não adimplidos. 

Ademais, conforme depoimento prestado em audiência de instrução, a 

autora confessou a existência de relação jurídica entre as partes, bem 

como que confessou a existência da dívida, afirmando que a negativação 

foi devida, eis que ficou inadimplente com as faturas do plano mensal de 

telefonia que mantinha com a ré. Ademais, analisando o histórico de 

negativações em nome da autora, podemos observar que a mesma possui 

inúmeras restrições já baixadas, o que indica que não tem zelo por seu 

nome. Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços de 

telefonia da ré e não adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, 

ingressa com ação aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a 

inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores é totalmente devida. 

Considerando a presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de 

que a autora utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não 

houve qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO: a. Condeno a parte autora a pagar as custas 

processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% 

(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária. c. Condeno a reclamante ao pagamento do valor 

de R$136,78 (cento e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) a 

reclamada, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices 

oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, 

contados da data desta sentença Transitada em julgado, intime-se para 

pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto 

que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 04 de outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 04.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000897-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DO NASCIMENTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000897-87.2018.8.11.0037 

Promovente: LINDOMAR DO NASCIMENTO ARAUJO Promovido: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por LINDOMAR DO NASCIMENTO ARAUJO em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente Da Competência 

do Juízo e do Indeferimento do Pedido de Desistência da Ação Em que 

pese a parte requerente tenha alegado incompetência do Juízo sob o 

argumento de que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, o 

que acarretaria em extinção do feito sem julgamento de mérito, entendo 

que tal procedimento não é necessário no presente caso, vez que as 

assinaturas constantes nos documentos juntados pelo réu são idênticas 

às assinaturas apostadas nos documentos juntados pelo autor, inclusive 

as assinaturas dos documentos pessoais. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não necessidade de realização 

de perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Quanto ao pedido de desistência da ação, embora 

o autor tenha autonomia de requerer a desistência da ação há qualquer 

tempo, sendo o processo extinto sem resolução do mérito, em casos em 
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que há indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de 

desistência não implicará em extinção do processo, conforme enunciado 

90 do FONAJE. Vejamos: Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” No presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, 

uma vez que o autor apenas requereu a desistência do feito após a 

juntada, por parte do réu, dos documentos devidamente assinados pelo 

autor, o que demonstram a origem e legalidade do débito. Portanto, indefiro 

o pedido de desistência da ação. Passo à análise do mérito. O autor alega 

que o réu incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, entretanto desconhece o débito em 

questão. O réu contesta a ação aduzindo o reclamante é titular de cartão 

de crédito junto ao banco e celebrou um empréstimo pessoal, na data de 

23/05/2016, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para pagamento em 

40 (quarenta) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 271,31 

(duzentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), entretanto não 

efetuou o pagamento do débito, ficando inadimplente com as parcelas do 

empréstimo. Analisando a questão discutida verifico que o requerido 

comprovou suas alegações trazendo aos autos extratos mensais da 

conta do autor, bem como a cédula de empréstimo bancário devidamente 

assinada pelo autor, o que demonstra a relação jurídica entre as partes e 

o inadimplemento do autor. No presente caso a negativação do nome do 

autor foi totalmente devida, vez que ficou inadimplente com o réu, 

conforme demonstrado pelos documentos juntados. Portanto, há de se 

concluir que o autor realizou o empréstimo junto ao réu e não adimpliu com 

o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que o autor efetuou contratou 

empréstimo e utilizou os serviços do réu, não tendo efetuado o 

pagamento, resta demonstrado que não houve qualquer ato ilícito por parte 

do réu. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte reclamada. Vejo 

que a parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte 

contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Em 

razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a parte autora a pagar as 

custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários 

advocatícios em favor do advogado (a) da parte contrária que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85); 

b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo no percentual de 9% 

(nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de perdas e 

danos à parte contrária. c. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte 

reclamante, visto que NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, 

conforme exigido pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJE. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 04 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 04.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000826-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000826-85.2018.8.11.0037 

Promovente: RAMON ALVES DOS SANTOS Promovido: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por RAMON ALVES DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação e apenas apresentou 

justificativa 8 (oito) dias após a realização da audiência, demonstrando 

sua total falta de respeito com o Judiciário. Ademais, a justificativa 

apresentada pelo autor é de que estava à trabalho, entretanto, o autor já 

estava ciente da data da audiência há quase três meses, tendo tempo 

suficiente para se programar. Ainda, em caso de ausência ao trabalho em 

razão de audiência, é concedido ao autor uma certidão de 

comparecimento, a qual justificaria ao empregador a sua ausência. 

Portanto, não acolho a justificativa apresentada pelo autor. Assim, 

conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das 

audiências realizadas, implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante 

o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

conforme art. 51, I e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais diante de sua 

contumácia, conforme enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, 

conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença 

a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da 

Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 04.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006407-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006407-18.2017.8.11.0037 

Promovente: PAULO CESAR DOS SANTOS Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por PAULO CESAR DOS SANTOS 

em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação e apenas apresentou 

justificativa dias após a realização da audiência. Ademais, a justificativa 

apresentada pelo autor é de que estava no trabalho, entretanto, o autor já 

estava ciente da data da audiência há mais de dois meses, tendo tempo 

suficiente para se programar. Ainda, em caso de ausência ao trabalho em 

razão de audiência, é concedido ao autor uma certidão de 

comparecimento, a qual justificaria ao empregador a sua ausência. 

Portanto, não acolho a justificativa apresentada pelo autor. Assim, 

conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das 

audiências realizadas, implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante 

o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

conforme art. 51, I e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais diante de sua 

contumácia, conforme enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, 

conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença 

a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da 

Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 04.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006412-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006412-40.2017.8.11.0037 

Promovente: SERGIO FERREIRA SILVA Promovido: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por SERGIO FERREIRA 

SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, 

verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação 

e apenas apresentou justificativa dias após a realização da audiência. 

Ademais, a justificativa apresentada pelo autor é uma declaração de 

comparecimento ao trabalho, o que, por si só, não é hábil a comprovar o 

justo impedimento de comparecimento em audiência. Ainda, em caso de 

ausência ao trabalho em razão de audiência, é concedido ao autor uma 

certidão de comparecimento, a qual justificaria ao empregador a sua 

ausência. Portanto, não acolho a justificativa apresentada pelo autor. 

Assim, conforme o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em 

qualquer das audiências realizadas, implica na extinção do processo. 

Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 51, I e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais diante de sua 

contumácia, conforme enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, 

intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, 

conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença 

a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da 

Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 04 de outubro de 2018. Janaina Manhani 

de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 04.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO BRUNETTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000335-78.2018.8.11.0037 

REQUERENTE: GIVANILDO BRUNETTA REQUERIDO: OI S/A Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por GIVANILDO BRUNETTA em face 

de OI S/A. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação 

tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado o consumidor nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. Os serviços prestados aperfeiçoam-se ao que 

preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Assim, conclui se que 

as concessionárias, operadoras do serviço de telefonia fixa, como 

fornecedoras de serviço público, são obrigadas a prestar um serviço de 

excelência ao consumidor, por imposição legal. Por conseguinte, e diante 

da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. A parte autora aduz que 

possui relação jurídica de consumo com a empresa ré, possuindo 

inicialmente duas linhas de telefone fixo de números 3498-2113 vinculada 

à internet e o número 3498-1311, linha utilizada no escritório da fazenda, 

bem como, se utilizava dos serviços de TV POR ASSINATURA. Relata que 

no mês de junho de 2017 recebeu insistentes ligações da ré, onde lhe 

informaram que seria mais vantajosa, eis que teria todos os serviços que 

estava pagando separadamente e ainda lhe seria disponibilizado 3 linhas 

móveis de números 91008-5690, 98452-8887 e 98462-8863. Aduz o 

requerente que contratou o Pacote OI Total – Fixo – TV – Internet, o qual 

estaria vinculado às linhas telefônicas móveis e linha de fixo de número 

3498-7696. Assevera que no momento da contratação lhe foi informado 

que na primeira fatura seria cobrado um valor proporcional de 

aproximadamente R$ 82,00 e posteriormente os serviços totais ficariam 

mais ou menos R$ 200,00. Alega que a fatura do mês seguinte a adesão 

ao plano OI TOTAL tinha o valor de R$ 87,85. No entanto, ao receber a 

fatura com vencimento em 02/08/2017, deparou-se com uma cobrança no 

valor de R$ 612,93 (seiscentos e doze reais e noventa e três centavos). 

O requerente aduz ter verificado que aqueles serviços que eram utilizados 

antes da adesão ao plano OI TOTAL, compreendiam a quantia de R$ 

236,60, no entanto, estava lhe sendo cobrado mais a quantia de R$ 428,50 

referente a pacotes adicionais do móvel, os quais não foram contratados. 

Afirma que pediu o cancelamento imediatamente, entretanto a empresa ré 

só cancelou a linha (66) 38452-8887, motivo pelo qual o requerente 

realizou novo pedido de cancelamento, sendo que foi realizado 

parcialmente, uma vez que a linha 984628863 permaneceu ativa e a 

requerida continuou a efetuar as cobranças referentes a ela. Por fim, 

alega ainda que as faturas estavam no débito automático, sendo que 

todas as faturas lançadas pela reclamada foram debitadas em sua conta. 

A empresa requerida, por sua vez, apresenta contestação confusa, 

afirmando que as alegações do autor têm fundamento, uma vez que houve 

erro de venda, bem como foram ativados serviços não solicitados. 

Entretanto, posteriormente alega que as cobranças lançadas são 

referentes a serviços adicionais de ligações para celulares de outra 

operadora. Por fim, afirma que agiu dentro da legalidade, conforme 

estabelecido no regulamento da ANATEL. Compulsando os autos entendo 

que razão assiste à parte autora, uma vez que a própria requerida 

assume ter lançado plano indevidamente. Além disso, resta comprovado 

nos autos que os serviços não foram solicitados pelo autor e sequer 

foram utilizados, conforme documentos juntados com a inicial. Através do 

detalhamento das faturas juntados pelo autor, podemos observar que 

foram lançados valores referentes ao pacote OI 600, entretanto este não 

foi contratado pelo autor, vez que o plano contratado por ele foi o plano OI 

TOTAL. Dessa forma, verifico que a ré não comprovou a legalidade das 

cobranças lançadas na fatura do requerente, ônus que lhe cabia 

exclusivamente nos termos do art. 373, II, do CPC, pois é quem detém os 

documentos necessários ao esclarecimento do conflito. Latente a 

aplicação, no caso em concreto, do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Logo, não comprovada a contratação entre as partes e tendo 

a ré assumido que o lançamento do plano OI 600 foi indevido, deve ser 

reconhecida a cobrança indevida dos valores pagos. No que tange a 

cobrança de valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se 

inclinado para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

nos moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do 
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indébito é no caso de engano justificável, o que não é o caso dos autos, 

vez que a reclamada efetuou a cobrança sem observar os deveres 

mínimos de cuidado, disponibilizando seus serviços mesmo quando sequer 

foi solicitado. Considerando que a autora comprovou as cobranças 

indevidas, bem como o seu pagamento, o quantum da repetição do indébito 

consiste no valor de R$ 3.507,59 (três mil quinhentos e sete reais e 

cinquenta e nove centavos) que deve ser pago em dobro, uma vez que foi 

cobrado indevidamente, perfazendo o total de R$ 7.015,18 (sete mil e 

quinze reais e dezoito centavos). No tocante ao dano moral, verifico que a 

ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, 

do Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos ao 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o 

nosso entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

se manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Sendo assim, 

com respeito à reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o 

dano em debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. 

Porque a materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do 

patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem 

ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a 

simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis 

de prova material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a 

indenização deve ser em valor tal que garanta à parte autora uma 

reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, 

àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL e: a) Ratifico a liminar concedida nos autos; b) Declaro inexistente 

os valores não contratados referentes ao plano OI 600 ativados na linha 

móvel (66) 98462-8863, bem como determino o seu cancelamento. c) 

Condeno a ré a ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, o que 

equivale a R$ 7.015,18 (sete mil e quinze reais e dezoito centavos), 

corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos pelo 

INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação d) Condeno 

a promovida a pagar ao promovente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos índices 

oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, 

contados da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 26 de outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 26.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005930-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N.M. VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

VLANIER RANGEL OAB - RS83701 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005930-92.2017.8.11.0037 

Promovente: N.M. VEDOVATTO & G. VEDOVATTO LTDA Promovido: 

GENIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA – ME e ITAU UNIBANCO S/A Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por N.M. VEDOVATTO & G. 

VEDOVATTO LTDA em face de GENIO COMERCIO DE FRUTAS LTDA – ME 

e ITAU UNIBANCO S/A Devidamente citados, os reclamados apresentaram 

contestações tempestivas. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Da Preliminar de Ilegitimidade 

Passiva O banco requerido alega ser parte ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda, uma vez que agiu apenas como mero mandatário de 

cobrança. Ocorre que, o banco réu foi negligente ao encaminhar duplicata 

baseada em dívida já quitada e sem o aceite do devedor. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

NULIDADE DE DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDAS SEM 

CAUSA CUMULADAS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO MANDATÁRIO. DANOS MORAIS 

EVIDENCIADOS. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO 

DA CÂMARA PARA CASOS SIMILARES. Da legitimidade passiva da 

instituição bancária que apresentou os títulos para protesto: A mera 

existência do endosso-mandato, por si só, não afasta a legitimidade do 

banco mandatário para figurar no pólo passivo de demanda em que se 

objetiva a declaração da nulidade do título e do aponte cambiário levado a 

efeito. Negligência da instituição bancária que encaminhou a protesto 

duplicata sem qualquer documento que vinculasse a autora à suposta 

obrigação estampada no título. Ausência de aceite e de qualquer 

documento comprobatório do negócio subjacente. Precedentes do STJ e 

deste Tribunal de Justiça. Dano moral evidenciado. Protesto do título que 

restou sustado por iniciativa da autora que teve de contratar advogado 

para ingressar com ação cautelar para fins de sustação, cuja liminar 

somente restou deferida mediante a prestação de caução (título no valor 

de R$ 18.000,00). Quantum indenizatório. Quantum indenizatório fixado de 

acordo com os parâmetros adotados pela... Câmara para casos similares. 

Sucumbência redimensionada. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70076868397, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 23/05/2018).” Portanto, tendo o banco 

réu encaminhado duplicata mercantil para protesto, sem qualquer 

comprovação de que a dívida era legítima, além de estar a dívida quitada 

desde a data da entrega dos produtos, entendo que o banco réu 

extrapolou os poderes de mandatário. Assim, o banco réu é parte legitima 

para figurar no polo passivo da demanda. Portanto, rejeito a preliminar 

vindicada. Passo à análise do mérito. A empresa autora, alega que em 27 

de julho de 2017, efetuou pedido de frutas à primeira Requerida no valor 

total de R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais). No dia 28/07/2017 a 

Requerida fez a entrega das mercadorias solicitadas. Afirma que quando 

da entrega, verificou que haviam dois itens impróprios para a revenda, 

sendo 01 (uma) caixa de maracujá, cujo valor era de R$ 45,00 (quarenta e 

cinco reais) e 01 (uma) caixa de laranja bahia, cujo valor era de R$ 50,00 

(cinquenta reais), totalizando um desconto a ser efetuado de R$ 95,00 

(noventa e cinco reais) correspondente aos produtos de devolução, 

restando a serem pagos o total de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais). 

Alega que efetuou a devolução das mercadorias no ato na entrega e 

emitiu nota fiscal de devolução nº 26.639. Assevera que após a emissão 

da nota fiscal de devolução, o valor restante foi pago à Requerida por 

meio do cheque nº 353058 do Banco Primacredi, titularidade da 

Requerente, nominal e pré-datado para 30 dias, ou seja, 28/08/2017, no 

valor correspondente de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), que fora 
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devidamente pago e compensado pelo banco em 28/08/2017. Assevera 

que ao tentar fazer um cadastro com um novo fornecedor, foi 

surpreendido com o protesto do título referente a nota fiscal com valor de 

R$ 725,00. A primeira requerida contesta a ação apenas alegando a 

inexistência do dano moral e requerendo a improcedência da demanda. O 

banco réu, por sua vez, afirma que é apenas mandatário de cobrança, 

bem como não extrapolou os poderes conferidos a ele. Aduz ainda que 

não praticou nenhum ilícito que justifique a pretensão indenizatória. 

Analisando a questão discutida verifico que razão assiste a parte 

requerente, uma vez que a dívida protestada já estava quitada, bem como 

que a requerida não comprovou a legalidade da dívida protestada. A parte 

autora apresentou as notas fiscais de compra e devolução de 

mercadorias, bem como juntou aos autos o cheque e o comprovante de 

sua compensação. Cumpre mencionar que no ato da entrega das 

mercadorias, o autor realizou o pagamento através de cheque para ser 

compensado no dia 28/08/2017, conforme documento de ID n° 11040527. 

Assim, resta configurada a ilícita conduta das partes reclamadas que, por 

sua conta em risco protestou duplicata de dívida inexistente em nome da 

requerente, qualificando-a como má pagadora, quando esta em nada 

contribuiu com o fato danoso. Por consequência, tenho que a declaração 

de inexistência do débito encontra-se acolhida na presente demanda. 

Assim, resta evidente que no caso em apreço, extrapolou o mero 

descumprimento contratual. Quanto ao dano moral, embora se trate de 

pessoa jurídica, esta pode sofrer dano moral quando do ato ilícito gera 

danos a honra objetiva da empresa, ou seja, danos à sua imagem perante 

a sociedade. Nesse sentido: “Apelação cível. Ação indenizatória. 

Negativação indevida do nome da pessoa jurídica. Violação à honra 

objetiva. Dano moral configurado. 1. In casu, verifica-se que, malgrado a 

extinção do contrato, a ré insistiu na cobrança de débito indevido (assim 

considerado através de decisão judicial) e promoveu a negativação do 

nome da sociedade autora. 2. Deste modo, observa-se que a negativação 

indevida causou inegável dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica, 

pois tornou pública uma situação de inadimplência, que sequer era 

verdadeira. Nesta parte, diante das circunstâncias do caso concreto, 

especialmente considerando que a parte autora ficou impedida de obter 

empréstimos perante instituições financeiras diversas, entendo que o 

valor de R$ 15.000,00 revela-se justo e adequado. 3. Provimento ao apelo. 

(TJ-RJ - APL: 01762705120128190001 RJ 0176270- 51.2012.8.19.0001, 

Relator: DES. MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de 

Julgamento: 25/02/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/03/2014 12:30)” No presente caso, 

a imagem da autora foi atingida, vez que ao encaminhar dívida indevida 

para protesto junto ao cartório do 2° ofício notarial e registral de Primavera 

do Leste-MT, expos a autora como má pagadora perante a comunidade em 

que atua e seus fornecedores. Forte nessas razões, concluo pelo 

cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o quantum. Desta 

feita, entendo cabível a repressão eficiente de todo abuso praticado no 

mercado de consumo, capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 

4º, VI do CDC) seja material ou moral. Por tais razões, considerando que a 

fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem 

causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma aos reclamados, 

fixo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 

Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Ratifico a liminar concedida nos autos. 

b. Declaro inexistente o débito no valor de R$ 725,00 (setecentos e vinte e 

cinco reais), título 1018/01 e determino o cancelamento definitivo do 

protesto do referido título junto ao Cartório do 2° Ofício Notarial e Registral 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. c. Condeno os réus, 

solidariamente, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) de 

indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido 

monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros 

legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 26 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 26.10.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES CADORE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000733-25.2018.8.11.0037 

Promovente: TRANSPORTES CADORE LTDA - ME Promovido: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de ação promovida por TRANSPORTES CADORE LTDA - ME em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado o consumidor nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. Os serviços prestados aperfeiçoam-se ao que 

preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Das Preliminares A respeito dos 

pedidos de indeferimento da petição inicial alegados em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as 

preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do mérito. A autora 

alega que foi surpreendida com a cobrança de energia com consumo 

faturado no valor R$ 5.656,02 (Cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis 

reais e dois centavos). Aduz que o consumo de energia constante em tal 

fatura é 50 vezes maior do que o consumo dos últimos meses. A ré, por 

sua vez, alega trata-se de uma diferença de consumo apurada em 

decorrência de uma irregularidade constatada no equipamento de medição 

da unidade consumidora da Requerente n° 6/1271220-4, instalada na 

Avenida David Riva, nº 669, Bairro Jardim Riva, na comarca de Primavera 

do Leste - MT, na data de 02/09/2017. Afirma que quando da inspeção foi 

constatado uma irregularidade descrita como “desvio de energia no ramal 

de entrada”, o que acarretava no registro a menor do consumo de energia 

da unidade. Analisando os autos entendo que o pleito da autora merece 

acolhimento. Verifico que a parte requerida não logrou êxito em 

demonstrar que a irregularidade se deu por culpa da requerente. Não há 

nenhuma evidência ou indício de que a consumidora tenha dado causa à 

irregularidade do medidor. É obrigação da concessionária prestar serviços 

eficientes, seguros e para isso deve se responsabilizar pela manutenção 

preventiva do equipamento, sob pena de ficar caracterizada a sua 

negligência em detrimento do seu dever de eficiência. Ademais, o critério 

utilizado pela concessionária para aferir possível recuperação de crédito é 

altamente prejudicial ao consumidor, visto que afere valor em 

desconformidade com o bom senso e com o objetivo de meramente se 

ressarcir de um prejuízo, para adentrar no espaço do enriquecimento 

ilícito, além de penalizar quem não tem nenhuma culpa sobre o suposto 

defeito apresentado pelo equipamento cuja manutenção é de 

responsabilidade exclusiva da concessionária de serviço público. Dessa 

forma, não se pode atribuir ao consumidor o débito advindo de consumo 

de energia quando calculado unilateralmente pela concessionária, sem que 

esta tenha trazido aos autos provas que atestem a legitimidade de tal 
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valor. Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito 

encontra acolhida na presente demanda. Por fim, no que tange à 

indenização por danos morais, embora a pessoa jurídica seja passível de 

sofrer dano moral, conforme sum. 227 do STJ, no presente caso não 

restou comprovado o dano ao seu bom nome e imagem perante aos seus 

clientes. “APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. LOJAS TAQI. REPETIÇÃO EM 

DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO 

CONFIGURADO. Da ilegitimidade passiva do Banrisul S/A. O banco 

codemandado não emitiu a fatura de cobrança e não teve relação com a 

parte autora. Extinção do feito em relação ao corréu mantida. Cobrança 

indevida. Admitida a cobrança indevida pela demandada Taqi que faturou 

duas vezes o mesmo produto. Caracterizado o ilícito deve ser mantida a 

condenação das rés à devolução dos valores cobrados por equívoco. 

Devolução em dobro. A sanção imposta pelo parágrafo único do art. 42 do 

CDC se aplica quando restar comprovada a culpa na cobrança indevida 

que, na hipótese dos autos, restou evidenciada. Mantida a determinação 

de devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e efetivamente 

pago pela parte autora. Dano moral não caracterizado. Nos termos do 

enunciado de Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 52 do 

Código Civil de 2002, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, 

especialmente por violação à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de 

que goza no meio social, o que não restou evidenciado no caso dos autos. 

APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70075369678,... Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 23/11/2017)”. 

Assim, não restou comprovado nos autos que a cobrança de fatura de 

recuperação de consumo tenha ocasionado em danos à imagem da 

empresa. Portanto, quanto ao dano moral, entendo pela sua 

improcedência. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Ratifico a 

liminar concedida nos autos. b) Declaro inexistente o débito no valor de R$ 

5.656,02 (Cinco mil, seiscentos e cinquenta e seis reais com dois 

centavos), referente a fatura de recuperação de energia; c) INDEFIRO o 

pedido de danos morais. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 26 de outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 26.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERA DA SILVA BOAVENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINE GAIL CALIXTO OAB - MT13476/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000774-89.2018.8.11.0037 

Promovente: VERA DA SILVA BOAVENTURA Promovido: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por VERA DA SILVA BOAVENTURA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Devidamente citado, o reclamado apresentou contestação 

tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. A autora alega que é sócia da empresa NB Combustíveis 

para aviação LTDA EPP, que possuía um débito com o Requerido no valor 

de R$ 37.714,13 (trinta e sete mil e setecentos e quatorze reais e treze 

centavos), a qual deu origem a ação processual de nº 

1000266-80.2017.8.11.0037, em tramite junto a 3º Vara Cível. Afirma que 

no dia 06 de junho de 2017, foi realizado acordo entre a empresa NB 

Combustíveis para aviação LTDA EPP e o banco requerido, no valor de R$ 

25.000,00(vinte e cinco mil reais). Aduz que o referido acordo foi quitado, 

entretanto a ação n°1000266-80.2017.8.11.0037 não foi extinta. Alega que 

em razão da não extinção da ação, sofreu dano moral, uma vez que 

sofreu bloqueios judiciais de valores em sua conta bancária. O banco 

requerido, por sua vez, aduz que assim que tomou conhecimento do 

acordo realizado entre as partes, requereu a extinção do processo. Alega 

que tomou todas as providências cabíveis e em tempo hábil para informar 

o judiciário sobre o acordo celebrado. Analisando a questão discutida 

verifico que não restou comprovado o dano moral sofrido pela autora. 

Além disso, segundo o princípio da cooperação, todas as partes em um 

processo devem cooperar entre si. Assim, vejo que também cabia à 

autora informar o juízo sobre o acordo entabulado entre a empresa da qual 

a autora é sócia e o banco requerido. Sendo que tal comunicação não era 

de obrigação exclusiva do requerido. Ainda, a empresa da autora estava 

inadimplente com o requerido, o que gerou a propositura da ação de 

cobrança e consequentemente os bloqueios na conta da autora. Ou seja, 

todas as situações vividas pela autora ocorreram, também, por sua 

própria culpa. Portanto, além de não vislumbrar qualquer ato ilícito por 

parte do reclamado, verifico que no presente caso não restou 

comprovado o efetivo dano moral sofrido pela autora. Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a) Indefiro o pedido de dano moral. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 27 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IDENIUZE CRISTINA DUTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000616-34.2018.8.11.0037 

Promovente: IDENIUZE CRISTINA DUTRA Promovido: MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA S/A Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por IDENIUZE CRISTINA DUTRA em face de MORRO DA MESA 

CONCESSIONÁRIA S/A. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. A 

reclamante alega no dia 31.08.2017 em uma viagem de Rondonópolis para 

Primavera do Leste, em um trecho da pista onde havia obras, o para-brisa 

de seu veículo VW Gol 1.0, RENAVAN nº 132940825, placa NJF-0813 de 

cor Branca, foi atingido por um predisco, o que causou danos ao 

para-brisa. A requerida, por sua vez, alega que realizou vistoria no local e 

em momento algum foi identificado quaisquer objetos na pista de rolamento 

que pudesse relacionar com o fato danoso. Compulsando os autos 
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verifico que neste caso o ônus da prova é da promovida, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90. Em que pese se tratar de 

prestadora de serviço público, que está sujeita à responsabilização civil 

prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade, no 

caso em tela, é subjetiva, calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é 

omissivo (dever de conservação e manutenção da via). Assim, impõe-se 

analisar, no caso em exame, a existência de culpa da concessionária 

prestadora de serviço público pela ocorrência do fato em debate, bem 

como do nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado pela autora 

(conserto do automóvel). No caso dos autos a responsabilidade subsiste, 

pois evidente que o dano sofrido pelo autor decorreu da existência de 

pedras na pista, a qual deveria ser satisfatoriamente conservada, 

configurando, portanto, culpa na modalidade negligência. Assim já decidiu: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. ARREMESSO DE PEDRA DESPRENDIDA DO ASFALTO 

CONTRA PÁRA-BRISA. A responsabilidade da concessionária de serviço 

público pelos danos causados aos usuários dos serviços prestados, na 

hipótese, é subjetiva, calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é 

omissivo (dever de conservação e manutenção da via).(TJ-RS, Relator: 

Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 15/12/2011, Décima Segunda 

Câmara Cível). Portanto, considerando o mencionado ônus probatório, bem 

como analisando as nuances da lide, os pressupostos da 

responsabilidade civil restaram indubitavelmente configurados. Assim, é 

certo que o fato danoso se deu por culpa da requerida que tem o dever de 

manutenção e conservação da via, sendo que falhou na prestação de 

seus serviços. No que tange à indenização por danos morais, entendo 

pela procedência. Além da constatação do nexo causal entre o dano 

relatado e a omissão da requerida, que não foi diligente na retirada das 

pedras que se encontravam na pista, evidente o transtorno suportado pela 

autora, que conforme documento acostado aos autos demonstra que esta 

tentou solucionar a situação administrativamente. Assim, teve seu pedido 

negado sem nenhuma justificativa ponderável. Se a reclamada submete a 

reclamante a uma verdadeira peregrinação em busca de seus direitos, 

certamente isso gera um abalo em suas relações psicológicas, compatível 

com o ressarcimento a título de dano extrapatrimonial. Vê-se assim 

tamanha desorganização e descaso da concessionária frente ao 

consumidor, atitude esta ensejadora de indenização. Dessa forma, na 

fixação do quantum indenizatório, deve-se sempre ter o cuidado de não 

proporcionar, por um lado, um valor que para o autor se torne 

inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, 

nunca se olvidando, que a indenização do dano imaterial, tem efeito 

sancionatório ao causado do dano e compensatório à vítima, em 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

PATRIMONIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

AFASTADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OBJETO NA PISTA - RODOVIA 

PEDAGIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - 

APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 5.1 TRU/PR - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - QUANTUM MANTIDO EM R$ 5.000,00 - DANO 

MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. , esta Turma Recursal resolve, por 

unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso 

interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0021576-50.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Aldemar Sternadt - - J. 

02.02 .2016)  (TJ-PR -  RI :  002157650201281601820 PR 

0021576-50.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

15/02/2016). Nesta linha de raciocínio, entendo que o valor de R$2.000,00 

(dois mil reais) de danos morais atenta para os critérios acima 

mencionados, sobretudo para o caráter punitivo-pedagógico, o qual nada 

mais é do que evitar que novos danos sejam causados por este mesmo 

fato. Isso posto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial e: a. Condeno o réu ao pagamento de R$350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) a título de danos materiais, corrigido monetariamente 

pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao 

mês, ambos, contados da data desta sentença. b. Condeno a ré ao 

pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos 

morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais 

do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados 

da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no Pje. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 26 de outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 26.10.2015 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011269-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO GALDENSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NASCIMENTO CAVALCANTE (REQUERIDO)

EDIMILSON FONTELES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011269-44.2016.8.11.0037 

Promovente: ERASMO GALDENSO DOS SANTOS Promovido: ELIAS 

NASCIMENTO CAVALCANTE e EDIMILSON FONTELES DE SOUSA Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por ERASMO GALDENSO DOS 

SANTOS em face de ELIAS NASCIMENTO CAVALCANTE e EDIMILSON 

FONTELES DE SOUSA. A audiência de conciliação foi inexitosa, ante a 

ausência dos reclamados. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o 

processo verifico que encontra-se consubstanciado o bastante para 

julgamento sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios 

da celeridade e economia processual. Da Desistência Da Ação Quanto Ao 

Réu Edimilson Tendo em vista o pedido de desistência feito pela parte 

autora, homologo a desistência da ação em face do réu EDIMILSON 

FONTELES DE SOUSA para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e o 

faço sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código 

de Processo Civil. Passo à análise do mérito. A parte autora alega que no 

dia 13.08.2014 as partes firmaram, por escrito, o CONTRATO DE 

LOCAÇÃO RESIDENCIAL Nº 00981, tendo como LOCATÁRIO o Sr. ELIAS 

NASCIMENTO CAVALCANTE DE SOUSA e FIADOR o Sr. EDIMILSON 

FONTELES DE SOUSA e LOCADOR o Sr. ERASMO GALDENSO DOS 

SANTOS, tendo como objeto o imóvel residencial localizado na Rua 

Araticum nº 1024, Lote 14 da Quadra 47, Bairro Primavera III – Primavera 

do Leste – MT – CEP 78850-000. Aduz que no referido contrato de 

locação residencial, as partes pactuaram com o prazo de duração de 30 

(trinta) meses, iniciando-se no dia 14/08/2014 e com término em 

13/02/2017. Afirma que o valor de aluguel mensal era de R$ 550,00 

(quinhentos e cinquenta reais), que deveriam serem pagos todos os dias 

14 (quatorze) de cada mês, até o final do contrato, bem como com 

reajuste anual seria pelo IGP-M, sendo certo que o aluguel foi reajustado 

para R$ 588,30 (quinhentos e oitenta e oito reais e trinta centavos). 

Assevera ainda, que ficou estabelecido que em caso de pagamento com 

atraso seria cobrada uma multa de 10% (dez por cento) mais juros de 1% 

a.m. e, ainda, no caso de infração contratual ou rescisão antes do término 

do contrato, ficou estabelecida uma multa penal equivalente ao valor de 03 

(três) aluguéis vigentes à época da rescisão. Afirma que a partir da data 

de 14/01/2016 até 23/05/2016, os Promovidos não pagaram os aluguéis, 

as contas de energia vencidas nas datas de 19/05/2016; 19/04/2016; 

14/03/2016 e 12/02/2016, as contas de água vencidas em 17/05/2016; 

18/04/2016; 10/03/2016 e 11/02/2016, bem como não efetuaram os 

reparos, consertos, pinturas e limpeza do imóvel, deixando-o totalmente 

deteriorado. O primeiro reclamado não apresentou contestação, tampouco 

compareceu à audiência de conciliação. Dessa forma resta clara a 

REVELIA da parte ré. Entendo que o pleito da parte autora merece 

acolhimento. Analisando-se os autos, verifica-se que o autor comprovou a 

relação contratual com o requerido, bem como que comprovou os danos e 

prejuízos através do histórico de contas de energia, relação de débito de 

água, notificação extrajudicial e imagens do imóvel, ao passo que o 

reclamado, embora devidamente citado, não se desincumbiu em provar os 

fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito do autor. Portanto, 

entendo que o reclamado deve efetuar ao autor o pagamento da 

importância de R$4.257,85 (quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e cinco centavos), valor este referente aos aluguéis vencidos, 

encargos da locação, contas em atraso de água e energia, bem como 

consertos, reformas, pintura e limpezas interna e externa do imóvel. Em 
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razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial e: a. Condeno o réu ao pagamento R$4.257,85 (quatro mil 

duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), à parte 

autora, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE desde a propositura da 

ação e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação; 

Quanto ao réu EDIMILSON FONTELES DE SOUSA, julgo o processo extinto 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, ante o pedido de desistência realizado em audiência de 

conciliação. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 

55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a 

análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 29 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003004-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER ALVES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1003004-41.2017.8.11.0037 

Promovente: ROGER ALVES MENDES Promovido: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ROGER ALVES MENDES em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citada, a 

reclamada apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico 

que encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado o consumidor 

nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme 

dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. Os serviços prestados 

aperfeiçoam-se ao que preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. O autor alega que é consumidor da empresa Ré por meio da 

Unidade Consumidora nº 6/2546781-2 e que embora todas as suas 

faturas de energia elétrica estejam pagas, a empresa ré efetuou o corte 

de sua energia elétrica. A ré, por sua vez, aduz que não houve 

suspensão do fornecimento de energia, bem como que o autor não 

comprovou suas alegações. Alega que não cometeu nenhum ilícito e 

portanto inexiste o dever de indenizar. Compulsando os autos verifico que 

a reclamada nega o desligamento da Unidade Consumidora 6/2546781-2, 

tentando se eximir de sua responsabilidade. Discordando do pleito, se 

limitou a dizer que não cometeu qualquer ilícito, eis que o autor não 

comprovou a existência do corte da energia elétrica. No entanto, não 

logrou êxito em comprovar suas alegações. Ademais, conforme pode-se 

extrair do áudio juntado pela autora, de fato houve a interrupção do 

fornecimento de energia, mesmo não tendo nenhuma fatura em aberto. 

Assim, conclui-se que houve o corte indevido da energia elétrica do autor, 

eis que o mesmo se encontrava com todas as faturas pagas, conforme 

documentos juntados aos autos. Além disso, a ré se limitou a dizer que 

não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC do 

requerente, entretanto não provou suas alegações. Portanto, constato por 

meio de todo conjunto probatório contido nos autos, que a requerida falhou 

na prestação de seus serviços, o que gerou danos ao requerente. Com 

relação ao dano moral, entendo que a falha na prestação do serviço por 

parte da ré, ultrapassa o mero aborrecimento e portanto deve ser 

indenizado. Portanto, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu 

assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e 

com isso gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste e o tempo 

desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte 

da empresa ré. Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o 

descaso com o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de 

indenizar, especialmente nas situações em que a fornecedora presta o 

serviço de forma deficiente. Além disso, o nosso Tribunal de Justiça, vem 

entendo que é devida a indenização por danos morais, gerados em razão 

de corte indevido de energia elétrica. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE INDEVIDO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE 

MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA FIXAÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A interrupção indevida do fornecimento de 

energia elétrica, enseja reparação a título de dano moral, cujo quantum 

indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, 

qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor. O termo inicial para 

incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por 

responsabilidade contratual é a data da citação, ao passo que a correção 

monetária incide a partir da fixação. (TJ-MT - Ap 137318/2016, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 27/01/2017)” Portanto, ao 

efetuar o corte da energia elétrica do autor indevidamente, a ré praticou 

ato ilícito e este ato gerou danos de ordem moral a autora e que devem ser 

indenizados. Sendo assim, com respeito à reparação moral, entendo pela 

procedência. Acentuo que o dano em debate é in re ipsa, ou seja, 

prescinde da produção de provas. Porque a materialização do dano moral 

ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, 

que consiste num bem ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a 

honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses 

elementos são impassíveis de prova material. Por esse enfoque, deve-se 

ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte 

autora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como 

implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa ao reclamante, bem como, resultar irrisória 

soma à reclamada, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos 

morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais 

do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados 

da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002993-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARTINI NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002993-12.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO MARTINI NOVAES REQUERIDO: 

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por CARLOS EDUARDO MARTINI NOVAES em face de 

RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Alega o autor que firmou contrato de 

compromisso de compra e venda em 05 de dezembro de 2014, tendo 

como objeto o Lote 018 da Quadra 014 do Loteamento denominado 

Residencial Florais do Vale, na cidade e comarca de Jaciara/MT. Aduz que 

efetuou o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de sinal, 

assumindo ainda o parcelamento de 100 parcelas de R$ 575,00 

(quinhentos e setenta e cinco reais), com reajuste conforme contrato de 

compromisso de compra e venda. Afirma que passou por problemas 

financeiros, o que acarretou em atraso de algumas parcelas. Aduz que 

procurou a requerida para saldar o débito e foi informado de que o 

contrato foi rescindido unilateralmente pela ré, em razão da inadimplência. 

A ré, por sua vez, contesta a ação arguindo a incompetência do juízo, sob 

o fundamento de que o valor da causa deve ser o valor do contrato e 

sendo assim, o valor da causa ultrapassa o teto do juizado especial. Pois 

bem, nas ações em que versem sobre contrato, o valor da causa deve ser 

o valor total deste, conforme art. 292, inciso II do CPC. No presente caso, 

está se discutindo a rescisão do ato jurídico e cumprimento, haja vista que 

se requer seja decretada a nulidade da cláusula resolutiva, bem como 

declarada abusiva as taxas, juros e multas da referida cláusula. Portanto, 

tal caso se enquadra no descrito no art. 292, inciso II do CPC. Vejamos: 

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção 

e será: II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o 

cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato 

jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;” No mesmo 

sentido: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS 

PAGAS. PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO. VALOR DA CAUSA DEVE 

CORRESPONDER AO DO CONTRATO EM LITÍGIO, CONFORME ARTIGO 

292, II, NOVO CPC. VALOR DA CAUSA QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO 

COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. VALOR DO CONTRATO 

QUE ULTRAPASSA O TETO LEGAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. 

SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. Ante o exposto, 

esta 1ª Turma Recursal resolve, por unanimidade dos votos, em relação 

ao recurso de PLANOLLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento nos exatos termos 

do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0065319-27.2015.8.16.0014/0 - 

Londrina - Rel.: FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - - J. 

25.04.2017)”. (Grifo nosso) Portanto, deve ser considerado o valor total 

do contrato para a fixação do valor da causa. Observando-se o contrato 

em litígio, extrai-se que o seu valor total é de R$60.500,00 (sessenta mil e 

quinhentos reais), sendo superior ao teto do juizado especial, o que deve 

acarretar na extinção do processo, ante a incompetência deste juízo. 

Vejamos o que diz a Lei 9.099/95: “Art. 3º- O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não 

exceda a quarenta vezes o salário mínimo.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: II –quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação.” Sendo assim, tendo em vista a manifesta incompetência 

deste juízo, eis que o valor da causa é superior a 40 (quarenta) salários 

mínimos, julgo o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

art. 51, inciso II da Lei 9.099/95. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 29 de outubro de 2017. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINA LAURA DA SILVA OAB - MT22674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001256-71.2017.8.11.0037 

REQUERENTE: ROGERIO DE BARROS CURADO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ROGERIO DE BARROS 

CURADO em face de VIVO S/A. Devidamente citada, a reclamada 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado o consumidor 

nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme 

dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. Os serviços prestados 

aperfeiçoam-se ao que preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Assim, conclui se que as concessionárias, operadoras do serviço 

de telefonia fixa, como fornecedoras de serviço público, são obrigadas a 

prestar um serviço de excelência ao consumidor, por imposição legal. Por 

conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da 

inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez 

que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do 

mérito. Aduz o autor que a empresa ré passou a lançar valores em sua 

conta, referentes a serviços nunca requeridos pelo autor, denominado 

“pacote DDD livre 100”, no valor de R$39,99 (trinta e nove reais e noventa 

e nove centavos). Esclarece que tentou por diversas vezes resolver o 

infortúnio de forma administrativa, tendo registrado vários protocolos de 

atendimento, porém não obteve sucesso nas incontáveis tentativas. A 

empresa requerida, por sua vez, apresenta contestação aduzindo que os 

descontos somente são lançados quando há a aquisição do pacote, 

afirmando que o autor adquiriu o serviço. Compulsando os autos entendo 

que razão assiste à parte autora, pois a requerida não logrou êxito em 

comprovar a legalidade das cobranças do serviço, apenas lançando 

argumentos e não comprovando que o autor requereu o serviço. Dessa 

forma, verifico que a ré não comprovou a legalidade das cobranças 

lançadas na fatura do autor, ônus que lhe cabia exclusivamente nos 

termos do art. 373, II, do CPC, pois é quem detém os documentos 

necessários ao esclarecimento do conflito. Latente a aplicação, no caso 

em concreto, do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, não comprovada a contratação entre as partes nos termos 

alegados deve ser reconhecida a cobrança indevida dos valores pagos a 

mais. No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a 

jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, parágrafo único 

do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a única hipótese em que 

é vedada a repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que 

não é o caso dos autos, vez que a reclamada efetuou a cobrança sem 

observar os deveres mínimos de cuidado, disponibilizando seus serviços 

mesmo quando sequer foi solicitado. Considerando que o autor comprovou 

as cobranças indevidas, bem como o seu pagamento, o quantum da 

repetição do indébito consiste no valor de R$ 81,74 (oitenta e um reais e 

setenta e quatro centavos). No tocante ao dano moral, verifico que a ré 

prestou um serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o 

nosso entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 216 de 1058



se manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. Sendo assim, 

com respeito à reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o 

dano em debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. 

Porque a materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do 

patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem 

ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a 

simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis 

de prova material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a 

indenização deve ser em valor tal que garanta à parte autora uma 

reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como implique, 

àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, entendo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) 

Ratifico a liminar deferida nos autos; b) Declaro inexistente os valores não 

contratados referentes aos serviços: “pacote DDD livre 100”; c) Condeno 

a ré a ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, o que equivale a 

R$ 81,74 (oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), corrigido 

monetariamente desde os respectivos desembolsos pelo INPC/IBGE e juros 

de 1% ao mês, contados a partir da citação d) Condeno a promovida a 

pagar ao promovente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do 

INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da 

data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de outubro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002049-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MIDIA FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002049-10.2017.8.11.0037 

Promovente: DEBORA MIDIA FARIAS DA SILVA Promovido: MARCUS 

VINICIUS LOPES BARBOZA Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por DEBORA MIDIA FARIAS DA SILVA em face de MARCUS VINICIUS 

LOPES BARBOZA Devidamente citado, o reclamado apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Da Preliminar de Ilegitimidade 

Ativa O requerido arguiu preliminar de ilegitimidade ativa sob alegação de 

que mantinha contrato com a empresa DVD Lanches e não com a autora. 

Ocorre que, a autora é empresária individual e seu patrimônio se confunde 

com o da empresa, motivo pelo qual a autora é parte legítima para cobrar 

em nome próprio, direito da empresa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM 

FAVOR DE EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO TITULAR DA 

EMPRESA. PRESENÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. PATRIMÔNIO 

COMUM. DEFESA DE DIREITOS.LEGITIMIDADE CONJUNTA. 

EXECUÇÃO.PROSSEGUIMENTO. 1. A pessoa física detém legitimidade para 

defesa dos direitos de empresa individual de que é titular, pois possui o 

mesmo patrimônio. 2. Apelação cível conhecida e provida. 2 (TJPR - 15ª 

C.Cível - AC - 1400505-9 - Palmital - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime - 

- J. 12.08.2015)” No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. BOX DE BANHEIRO. EMPRESA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE 

ATIVA DA PESSOA FÍSICA. VENDA DA EMPRESA. SUPOSTO CRÉDITO DO 

ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. MATÉRIA QUE 

EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGITMIDADE ATIVA: A legitimidade do 

autor se sustenta, porquanto a firma individual se confunde com a pessoa 

física de seu titular; ou seja, a empresa individual confunde-se com a 

própria pessoa física, que detém a sua titularidade. Ademais, posterior 

venda da empresa não retira o direito do ex-proprietário de cobrar pelo 

serviço que prestou, como firma individual, pois se presume que foi o 

responsável pela negociação e finalização do serviço, logo, apenas a ele 

cabe a cobrança do crédito referente. Sentença desconstituída, a fim de 

que sejam enfrentados os pedidos das partes, após oportunizada a 

dilação probatória, modo pelo qual não está madura a causa para 

julgamento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Prejudicada a apreciação do 

recurso de apelação da parte ré que pretendia a majoração da verba 

honorária. DERAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. 

DECLARARAM PREJUDICADO O APELO DA PARTE RÉ. (Apelação Cível Nº 

70068711415, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 11/08/2016).” Dessa forma, 

por ser a autora parte legítima, REJEITO a preliminar arguida pelo 

requerido. Passo à análise do mérito. A requerente alega é proprietária de 

um Food Truck, localizado na Avenida Belo Horizonte, nominado como 

“DVD lanches”. Aduz que contratou o requerido para criar e administrar a 

“fan page” das mídias sociais, como Facebook e Grupos de WhatsApp. 

Afirma que os valores mensais pagos eram entre R$1.000,00 e 

R$1.200,00 mensais, bem como alega que o contrato verbal também previa 

a “exclusividade” do requerido referente à propaganda de lanches. 

Assevera que no mês de maio de 2017, o requerido, sem nenhuma 

explicação, deletou as páginas sociais da empresa da requerente e 

começo a excluir todos os clientes do grupo de WhatsApp, o que 

causou-lhe prejuízos materiais e morais, eis que é autônoma e é deste 

empreendimento que retira seus meios para sobreviver. Por fim, afirma 

que o requerente passou a fazer propaganda para uma empresa 

concorrente. O requerido, por sua vez, aduz que havia um contrato 

verbal, que seria assinado acaso não fosse rescindido pelo responsável 

do DVD Lanches, onde estava pactuado que a duração do trabalho de 

marketing total realizado pelo requerido seria de 1 (um) ano e se caso 

fosse rescindido seria apagada a página do Facebook controlada pelo 

requerido e desfeito o grupo de WhatsApp também administrado e 

controlado somente pelo requerido. Assevera que ficou consignado que o 

valor total/anual, no caso da requerente, seria de R$ 13.800,00 (treze mil e 

oitocentos reais), diluídos da seguinte forma: nos 3 (três) primeiros meses 

o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada mês e 9 (nove) parcelas de R$ 

1.200,00 (um mil e duzentos reais) nos meses subsequentes. Afirma que 

a requerente desistiu da prestação dos serviços do réu, motivo pelo qual o 

requerido desativou as ferramentas de trabalho que utilizava na prestação 

de serviços à DVD Lanches. Assevera que rescisão contratual verbal 

entre as partes ocorreu quando o requerido alertou que assumiria o 

projeto de marketing de outra empresa de lanches, momento em que a 
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requerente lhe REQUEREU EXCLUSIVIDADE, de sorte que o requerido, por 

certo, alertou que, neste caso, o valor dos honorários profissionais seriam 

maiores, razão pela qual a requerente decidiu romper o contrato. 

Analisando a questão discutida verifico que razão assiste a parte 

requerente, uma vez que o requerido cometeu ato ilícito e causou danos a 

ela. Conforme alegado pelo requerido, o serviço fornecido para a empresa 

da ré englobava a elaboração de material de marketing, propaganda, 

elaboração e manutenção de página no Facebook, elaboração e 

administração de grupo de WhatsApp com a consequente prospecção de 

clientela, elaboração de imagens, confecção de camisetas 

personalizadas, elaboração de promoções e sorteios em datas 

comemorativas, entre outras. Ocorre que, tais trabalhos eram realizados 

em nome da DVD Lanches, sendo certo que o requerido era apenas 

responsável pela manutenção da página do facebook e do grupo do 

WhatsApp e não o detentor dos direitos, visto que estes são 

exclusivamente da proprietária da empresa. Toda e qualquer ação do 

requerido na administração da página e do grupo de WhatsApp, colocava 

o nome da empresa da autora, sendo certo que todos os atos que 

implicassem em algum prejuízo deveriam ser previamente autorizados 

pelos responsáveis. Como mero administrador da página do facebook e do 

grupo de WhatsApp, o autor agiu ilicitamente ao excluir a página e remover 

todos os clientes do grupo, uma vez que tal ato só poderia ser realizado 

pela proprietária da empresa, visto que o requerido não tem qualquer 

vínculo com o CNPJ da empresa. Ademais, o requerido não comprovou 

qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora. No 

presente caso, por se tratar de empresária individual em cidade pequena, 

a exclusão da página do facebook e a remoção dos clientes da autora do 

grupo de WhatsApp causaram danos à imagem da empresa da autora 

frente aos seus clientes, o que acarretou na perda da credibilidade e 

comprometimento da empresa para com os clientes. O código civil, em seu 

artigo 927, é claro ao lecionar que aquele que causas dano a outrem, por 

ato ilícito, fica obrigado a repará-lo. Forte nessas razões, concluo pelo 

cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o quantum. Desta 

feita, entendo cabível a repressão eficiente de todo abuso praticado no 

mercado de consumo, capaz de causar prejuízos aos consumidores (art. 

4º, VI do CDC) seja material ou moral. Por tais razões, considerando que a 

fixação do quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem 

causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma aos reclamados, 

fixo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 

Quanto ao pedido de restituição do valor pago pelo serviço do requerido, 

entendo pelo seu descabimento, uma vez que tais valores se referem as 

contraprestações mensais pelos serviços prestados mensalmente pelo 

requerido. Assim, embora tenha ocorrido a rescisão contratual, até o 

último mês em que o requerido prestou os serviços para a requerente, 

estes foram executados de forma satisfatória e após a rescisão, não mais 

houve pagamento, vez que não houve mais prestação de serviços. 

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais pelo que deixou de 

lucrar, este deve ser devidamente comprovado e a autora não trouxe 

nenhuma comprovação dos lucros cessantes, sequer trouxe planilha 

demonstrando os valores que recebeu antes e depois do fato ocorrido. Do 

pedido de reembolso pelas despesas com ata notarial, entendo pelo seu 

cabimento, eis que a confecção do documento casou prejuízos 

econômicos para autora, que somente foram necessários em razão da 

atitude ilícita do réu. Assim, entendo devida a restituição do valor de 

R$333,40 (trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos). Em razão 

do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno o réu ao pagamento de 

R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor 

há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta 

sentença. b. Condeno o réu ao pagamento de R$333,40 (trezentos e trinta 

e três reais e quarenta centavos), referente ao reembolso das despesas 

de ata notarial, devidamente corrigido monetariamente pelos índices 

oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, 

contados da data desta sentença. c. Indefiro o pedido de dano material. 

Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 29 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012243-81.2016.8.11.0037 

REQUERENTE: DIRCE KONZEN REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1000778-97.2016.8.11.0037. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por DIRCE KONZEN em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado o consumidor nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. Os serviços prestados 

aperfeiçoam-se ao que preceitua o Parágrafo 2° do artigo 3° do CDC. 

Nesse passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada 

nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Assim, conclui se que as concessionárias, operadoras do serviço 

de telefonia fixa, como fornecedoras de serviço público, são obrigadas a 

prestar um serviço de excelência ao consumidor, por imposição legal. Por 

conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da 

inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez 

que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Da Revelia Leciona o art. 

20 da Lei 9.099/95, que a ausência do réu em qualquer das audiências de 

conciliação ou instrução, gera revelia deste. No presente caso, a ré não 

compareceu à audiência de instrução designada, conforme consta no 

termo de audiência anexo nos autos. Assim, muito embora tenha ela 

juntado contestação tempestiva, esta é revel, tendo em vista sua ausência 

na audiência de instrução. Entretanto os documentos juntados pela ré 

devem ser levados em consideração, eis que a contestação foi juntada 

tempestivamente. Passo à análise do mérito. Aduz a autora que a empresa 

ré passou a lançar valores em sua conta, referentes a serviços nunca 

requeridos por ela, denominado de SERVIÇOS (EX: SMS E LOJA DE 

SERVIÇOS VIVO), VIVO AVISA ANUAL, PACOTE DDD LIVRE 200, 

INTERNET ADICIONAL 300MB, INTERNET ADICIONAL 1GB. Alega que além 

das cobranças indevidas e serviços nunca contratados, na fatura do mês 

de dezembro de 2015 até março de 2016, foi incluso número de telefone 

que a parte autora desconhece, nunca usou ou pediu, sendo ele: 66 

9996-8166, aonde foi cobrado plano que a autora nunca contratou, 

denominado MULTIVIVO SMARTPHONE. Esclarece que tentou por diversas 

vezes resolver o infortúnio de forma administrativa, tendo registrado 

vários protocolos de atendimento, porém não obteve sucesso nas 

incontáveis tentativas. A empresa requerida, por sua vez, apresenta 

contestação aduzindo que os descontos somente são lançados quando 

há a aquisição do pacote, afirmando que a autora adquiriu e utilizou os 

serviços. Compulsando os autos entendo que razão assiste à parte 

autora, pois a requerida não logrou êxito em comprovar a legalidade das 

cobranças do serviço, nem mesmo juntou documento capaz de comprovar 

que a autora contratou os serviços e os utilizou, apenas lançando 

argumentos sem qualquer comprovação. Dessa forma, verifico que a ré 

não comprovou a legalidade das cobranças lançadas nas faturas da 

autora, ônus que lhe cabia exclusivamente nos termos do art. 373, II, do 

CPC, pois é quem detém os documentos necessários ao esclarecimento 
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do conflito. Latente a aplicação, no caso em concreto, do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, não comprovada a contratação 

entre as partes nos termos alegados deve ser reconhecida a cobrança 

indevida dos valores pagos a mais. No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, 

a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso de 

engano justificável, o que não é o caso dos autos, vez que a reclamada 

efetuou a cobrança sem observar os deveres mínimos de cuidado, 

disponibilizando seus serviços mesmo quando sequer foi solicitado. 

Considerando que o autor comprovou as cobranças indevidas, bem como 

o seu pagamento, o quantum da repetição do indébito consiste no valor de 

R$ 4.039,92 (quatro mil e trinta e nove reais e noventa e dois centavos), 

que deve ser restituído em dobro, perfazendo o montante de R$8.079,84 

(oito mil e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). No tocante ao 

dano moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso. Agiu assim 

em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e com 

isso gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste e o tempo 

desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte 

da empresa ré. Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o 

descaso com o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de 

indenizar, especialmente nas situações em que a fornecedora presta o 

serviço de forma deficiente. Sendo assim, com respeito à reparação 

moral, entendo pela procedência. Acentuo que o dano em debate é in re 

ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a materialização 

do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou 

imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social que pode 

ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do 

espírito. Esses elementos são impassíveis de prova material. Por esse 

enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor tal 

que garanta à parte autora uma reparação (se possível) pela lesão 

experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta 

reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento símile. Nesta linha, entendo que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da autora e aplicação de pena 

exacerbada à demandada. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Justifico a fixação 

do valor de indenização em razão da autora já ter sido vencedora no 

processo n° 1000778-97.2016.8.11.0037, evitando o seu enriquecimento 

sem causa. Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

e: a) Declaro indevido os valores cobrados referentes aos serviços: 

“SERVIÇOS (EX: SMS E LOJA DE SERVIÇOS VIVO), VIVO AVISA ANUAL, 

PACOTE DDD LIVRE 200, INTERNET ADICIONAL 300MB, INTERNET 

ADICIONAL 1GB e MULTIVIVO SMARTPHONE”. b) Condeno a ré a 

ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, o que equivale a 

R$8.079,84 (oito mil e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), 

corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos pelo 

INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação c) Condeno 

a promovida a pagar ao promovente a quantia de R$2.000,00 (dois mil 

reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos índices 

oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, 

contados da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de outubro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 29.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010713-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS SEGUNDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Projeto de Sentença Processo n. 8010713-42.2016.8.11.0037 Promovente: 

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME Promovido: MAURICIO DALBARAN 

DE CASTRO RIBAS SEGUNDO Vistos e examinados os autos, Dispensado 

o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME em face de MAURICIO 

DALBARAN DE CASTRO RIBAS SEGUNDO. Analisando-se os autos, 

verifica-se que a parte ré não foi citada, vez que a autora não informou 

endereço correto, o que impossibilita o prosseguimento do feito. Ademais, 

cumpre mencionar que a requerente foi devidamente intimada para se 

manifestar quanto a negativa da citação do réu e se manteve inerte. 

Assim, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme 

leciona o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, uma vez 

que a autora não promoveu as diligências necessárias para 

preenchimento dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo, bem como se manteve inerte por mais de 30 (trinta 

dias). Vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por 

não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar 

a causa por mais de 30 (trinta) dias; IV - verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo” Ante o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme art. 485, incisos III e IV do CPC. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Publicado no 

PJE. Primavera do Leste, 26 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

26.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002791-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MERCEDES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002791-98.2018.8.11.0037 

Promovente: FABIANA MERCEDES DUARTE Promovido: VIVO S.A. 

Trata-se de ação conexa com a ação n° 1000743-69.2018.8.11.0037 e 

1002774-62.2018.8.11.0037. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

Execução de Título Extrajudicial promovida por FABIANA MERCEDES 

DUARTE em face de VIVO S.A. FUNDAMENTO E DECIDO Preliminarmente 

Do indeferimento do pedido de desistência da ação Observa-se que a 

autora no ID n° 15559639 fez pedido de desistência da ação, sob 

alegação de necessidade de perícia grafotécnica. Entretanto, embora a 

autora tenha autonomia de requerer a desistência da ação a qualquer 

tempo, sendo o processo extinto sem resolução do mérito, em casos em 

que há indícios de litigância de má-fé ou lide temerária, o pedido de 

desistência não implicará em extinção do processo, conforme enunciado 

90 do FONAJE. Vejamos: Enunciado 90 – “A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária.” No presente caso, verifico que se trata de litigância de má-fé, 

bem como de lide temerária, uma vez que a parte ré juntou contrato 

devidamente assinado pela autora e somente após a juntada dos 

documentos é que a autora pediu desistência da ação. Ademais, cumpre 

mencionar que a autora já havia ingressado em juízo discutindo o mesmo 

débito, proc. n°1002774-62.2018.8.11.0037, entretanto este foi extinto sem 

resolução do mérito, ante a ausência da autora em audiência de 

conciliação. Desse modo, indefiro o pedido de desistência da ação. Passo 

à análise do mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação 

aduzindo que a Requerente firmou contrato de prestação de serviços com 
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a ré, por meio do qual foi habilitada a linha telefônica d n° 66 99920-1927 e 

o plano de serviços. Afirma que a autora realizou o pagamento das 

faturas dos meses de abril a junho de 2013, entretanto deixou de efetuar o 

pagamento das faturas dos meses de julho a setembro de 2013, o que 

resultou na negativação de seu nome. Por fim, alega que não cometeu 

nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu direito. Analisando a questão 

discutida verifico que a requerida comprovou suas alegações trazendo 

aos autos o Contrato de Permanência de Benefício e o Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, ambos devidamente assinados pela autora, bem 

como trouxe aos autos cópia dos documentos pessoais da requerente 

utilizados na contratação dos serviços. Através dos documentos juntados 

pela ré e através das telas sistêmicas juntadas, resta demonstrada a 

relação jurídica entre as partes, bem como que a requerente contratou os 

serviços da ré e não adimpliu com o pagamento. Portanto, há de se 

concluir que a autora utilizou os serviços da ré e não adimpliu com o 

pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora utilizou os 

serviços contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato 

ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a 

Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 30 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

30.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004798-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA VALDINEIA NEVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004798-63.2018.8.11.0037 

Promovente: ELMA VALDINEIA NEVES DE ARRUDA Promovido: VIVO S.A. 

Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por ELMA VALDINEIA NEVES 

DE ARRUDA em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se 

que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da 

Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 30 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002551-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO TRINDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002551-12.2018.8.11.0037 

Promovente: ROBERIO TRINDADE DA SILVA Promovido: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por ROBERIO TRINDADE DA SILVA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 30 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002520-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO EVANGELIO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1002520-89.2018.8.11.0037 

Promovente: GERALDO EVANGELIO DE LIMA Promovido: VIVO S.A. Vistos 

e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por GERALDO EVANGELIO DE LIMA 

em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 
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comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 30 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RIGATTI DIESEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMAR AMARAL PEIXOTO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000026-28.2016.8.11.0037 

Promovente: RIGATTI DIESEL LTDA – ME Promovido: WALDEMAR 

AMARAL PEIXOTO - ME Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por RIGATTI DIESEL LTDA – ME em face de WALDEMAR AMARAL 

PEIXOTO – ME. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 30 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE CARRELO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000337-48.2018.8.11.0037 

Promovente: JESSE CARRELO CARVALHO Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por JESSE CARRELO CARVALHO 

em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou 

qualquer justificativa para sua ausência. Conforme o art. 51 da Lei 

9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme enunciado 28 do FONAJE. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no PJe. 

Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de 

Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 30 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE LEONCIO DE ARRUDA NEZI OAB - MT0020946A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000338-33.2018.8.11.0037 

Promovente: LOURISVALDO PEREIRA DOS SANTOS Promovido: VIVO 

S.A. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por LOURISVALDO 

PEREIRA DOS SANTOS em face de VIVO S.A. A audiência de conciliação 

restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, 

verifica-se que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação, 

tampouco apresentou qualquer justificativa para sua ausência. Conforme 

o art. 51 da Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências 

realizadas, implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante 

o exposto, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

conforme art. 51, I e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme enunciado 

28 do FONAJE, ressalvada a comprovação referida no art. 51, §2° da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco 

dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a CNGC. Publicado no 

PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 30 de 

outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, em 

correição. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 30.10.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005559-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNE MARIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005559-31.2017.8.11.0037 

Promovente: CRISLAYNE MARIA SILVA Promovido: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos e examinados 

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação promovida por CRISLAYNE MARIA SILVA em face de 

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 
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fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Preliminarmente Da Preliminar de Incompetência do Juízo 

Em que a parte requerida tenha alegado incompetência do Juízo sob o 

argumento de que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, o 

que acarretaria em extinção do feito sem julgamento de mérito. Entendo 

que tal procedimento não é necessário no presente caso, vez que as 

assinaturas constantes nos documentos juntados pela ré, são idênticas 

às assinaturas apostadas nos documentos juntados pela autora, inclusive 

as assinaturas dos documentos pessoais. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 

não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não necessidade de realização 

de perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Portanto, afasto a preliminar de mérito vindicada. 

Passo à análise do mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação 

aduzindo que a Requerente adquiriu o cartão administrado pela Requerida, 

no seguinte estabelecimento comercial: NEOFARMA COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS & PERFUMARIA LTD - REDE MAISBRASIL - NEOFARMA 

MED E PERFUMARIA, com sede na Avenida Califórnia, 826 Sala 03, 

Primavera III, na cidade de Primavera do Leste/MT. Aduz que a requerente 

utilizou o referido cartão para realizar compras em pagamento único e 

parcelado. Por fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, visto que agiu 

dentro de seu direito. Analisando a questão discutida verifico que a 

requerida comprovou suas alegações trazendo aos autos imagens de 

telas sistêmicas onde consta o cadastro da autora, a relação das compras 

efetuadas, bem como os recibos das compras efetuadas devidamente 

assinados pela autora, o que demonstram a relação jurídica entre as 

partes, bem como que os serviços foram utilizados e não adimplidos. 

Portanto, há de se concluir que a autora utilizou os serviços da ré e não 

adimpliu com o pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação 

aduzindo não reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome 

no rol dos maus pagadores é totalmente devida. Considerando a 

presunção de veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora 

utilizou os serviços contratados, resta demonstrado que não houve 

qualquer ato ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para 

com a Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade 

dos fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 

80, incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 30 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

30.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005591-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA PEREIRA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005591-36.2017.8.11.0037 

Promovente: ROSICLEIA PEREIRA ARAUJO Promovido: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos e examinados 

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação promovida por ROSICLEIA PEREIRA ARAUJO em face de 

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação tempestiva. A 

audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Preliminarmente Da Preliminar de Incompetência do Juízo 

Em que a parte requerida tenha alegado incompetência do Juízo sob o 

argumento de que seria necessária a realização de perícia grafotécnica, o 

que acarretaria em extinção do feito sem julgamento de mérito. Entendo 

que tal procedimento não é necessário no presente caso, vez que as 

assinaturas constantes nos documentos juntados pela ré, são idênticas 

às assinaturas apostadas nos documentos juntados pela autora, inclusive 

as assinaturas dos documentos pessoais. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO 

INDENIZATÓRIO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova dos 

autos é suficiente a demonstrar a celebração do contrato de empréstimo, 

o usufruto da quantia creditada em conta corrente a esse título, e a 

ausência de pagamento das respectivas parcelas – Assinaturas apostas 

no contrato são idênticas à dos documentos pessoais da autora – 

Desnecessidade de perícia grafotécnica – Conjunto probatório suficiente - 

Comprovação inequívoca, pela ré, de que a inscrição da dívida foi 

exercício regular de direito - Ação proposta a despeito da existência 

comprovada da contratação e da dívida – Litigância de má-fé por parte da 

autora – Improcedência e multa por litigância de má-fé mantidas - Recurso 
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não provido. (TJ-SP – APL – 10920410420168260100 SP 

1092041-04.2016.826.0100, Relator: Silveira Paulilo, Data do Julgamento: 

24/04/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/04/2017)” (Grifo nosso) Assim, ante a não necessidade de realização 

de perícia, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para 

julgar a presente ação. Portanto, afasto a preliminar de mérito vindicada. 

Passo à análise do mérito. A autora alega que a ré incluiu seus dados 

indevidamente junto ao banco de dados dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, entretanto desconhece o débito em questão. A ré contesta a ação 

aduzindo que a Requerente adquiriu o cartão sob o nº 

6059.1901.7007.1019 administrado pela Requerida, no seguinte 

estabelecimento comercial: O. A. CROCO & CIA LTDA - EPP - MERCADO 

BOM PRECO - PRIMAVERA DO LESTE - NOVO, com sede na RUA 

SUCUPIRA, 1092, Primavera III, na cidade de Primavera do Leste/MT. Por 

fim, alega que não cometeu nenhum ilícito, visto que agiu dentro de seu 

direito. Analisando a questão discutida verifico que a requerida comprovou 

suas alegações trazendo aos autos imagens de telas sistêmicas onde 

consta o cadastro da autora, a relação das compras efetuadas, bem como 

trouxe os recibos das compras efetuadas devidamente assinados pela 

autora, o que demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como 

que os serviços foram utilizados e não adimplidos. Portanto, há de se 

concluir que a autora utilizou os serviços da ré e não adimpliu com o 

pagamento, e num ato de má-fé, ingressa com ação aduzindo não 

reconhecer o débito. Sendo assim, a inscrição de seu nome no rol dos 

maus pagadores é totalmente devida. Considerando a presunção de 

veracidade das provas, aliadas ao fato de que a autora utilizou os 

serviços contratados, resta demonstrado que não houve qualquer ato 

ilícito por parte da ré. Assim, não há que se falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

reclamada. Vejo que a parte autora não agiu com lealdade para com a 

Justiça e a parte contrária, agindo de má-fé, por alterar a verdade dos 

fatos e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, 

incisos II e III). Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito da lide, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e: a. Condeno a 

parte autora a pagar as custas processuais (art. 55, primeira parte, da Lei 

9.099/95) e honorários advocatícios em favor do advogado (a) da parte 

contrária que fixo em 5% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa (NCPC, artigo 85); b. Condeno a parte reclamante, em multa que fixo 

no percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a 

título de perdas e danos à parte contrária. c. Indefiro o pedido de dano 

moral. d. Indefiro a gratuidade de Justiça à parte reclamante, visto que 

NÃO COMPROVOU insuficiência de recursos, conforme exigido pelo art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Transitada em julgado, intime-se 

para pagar as custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme 

dispõe a CNGC. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise 

e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste, 30 de outubro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

30.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LUCAS BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000793-95.2018.8.11.0037 

Promovente: EDIVALDO LUCAS BONFIM Promovido: VIVO S.A. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por EDIVALDO LUCAS BONFIM em 

face VIVO S.A. A audiência de conciliação restou infrutífera. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando-se os autos, verifica-se que a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação e apenas apresentou 

justificativa no dia posterior. Conforme leciona o §1° do Art. 453 do Código 

de Processo Civil, a justificativa e a comprovação para ausência em 

audiência deve ser apresentada até a abertura da audiência. No presente 

caso, embora o autor já soubesse que não iria comparecer em audiência, 

o mesmo somente apresentou justificativa no dia posterior. Portanto, não 

acolho a justificativa apresentada pelo autor. Assim, conforme o art. 51 da 

Lei 9.099/95, a ausência do autor em qualquer das audiências realizadas, 

implica na extinção do processo. Vejamos: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo.” Ante o exposto, 

julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme art. 51, I 

e seu §1°, da Lei 9.099/95 e: a) Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais diante de sua contumácia, conforme 

enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, intime-se para pagar as 

custas em cinco dias. Não sendo pago, anote-se, conforme dispõe a 

CNGC. Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 05 de outubro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, em correição. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

05.10.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011022-63.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BSM & PORTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011022-63.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BSM & PORTES - SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS EXECUTADO: JEAN CARLOS FERNANDES SOUZA 

Vistos, em correição. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 dias (CPC, 

916, § 1º). PRIMAVERA DO LESTE, 31 de outubro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011772-65.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LINCOLN DOS SANTOS KRUSQUEVIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011772-65.2016.8.11.0037. REQUERENTE: SANTOS & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: THIAGO LINCOLN DOS SANTOS KRUSQUEVIS Vistos em 

correição. Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada (termo de audiência Id 

8062484), apesar de devidamente intimada, na pessoa de sua advogada, 

sendo que apenas esta compareceu. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem 

a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, pois, sua 

ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo.” Posto isso, com arrimo no que 

dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO, sem julgamento do mérito. Condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas, conforme enunciado nº 28 do FONAJE, 

ressalvada a comprovação referida no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, intime-se para pagar as custas em cinco dias. Não 

sendo pagas, anote-se na distribuição, conforme previsto na CNGC e 

arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. Publicada e 

registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

30 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011625-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OPTICA EMPORIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI OAB - MT0014361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON JOAO ZDYBICKI (REQUERIDO)

HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011625-39.2016.8.11.0037. REQUERENTE: OPTICA EMPORIO LTDA - EPP 

REQUERIDO: JACKSON JOAO ZDYBICKI, HILDA APARECIDA ARTMANN 

ZDYBICKI Vistos em correição, Trata-se de ação de cobrança proposta 

pela ÓPTICA EMPÓRIO LTDA em face de JACKSON JOÃO ZEDYBICKY e 

de HILDA APARECIDA HARTMANN ZEDYBICKY. O reclamante pugnou 

pela desistência da ação (id. 8266875). Considerando a manifestação da 

reclamante, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, homologo a desistência, encerrando o processo sem 

julgamento do mérito. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquive-se, com 

baixas. Primavera do Leste - MT, 30 de outubro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012049-18.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO WANDER RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012049-18.2015.8.11.0037. REQUERENTE: HUGO WANDER RESENDE 

REQUERIDO: BANCO SEMEAR S/A Vistos em correição, Trata-se de ação 

de declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais 

proposta por HUGO WANDER RESENDE em face do Banco Semear S.A. O 

reclamante pugnou pela desistência da ação (id. 8806552). Considerando 

a manifestação da reclamante, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, 

do Novo Código de Processo Civil, homologo a desistência, encerrando o 

processo sem julgamento do mérito. P.R.I.C. Transitada em julgado, 

arquive-se, com baixas. Primavera do Leste - MT, 30 de outubro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012298-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DE ANDRADE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012298-32.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ALBERTO ALVES PEREIRA 

NETO REQUERIDO: EVERSON DE ANDRADE ARAUJO Vistos em correição. 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte promovente, não 

compareceu à audiência de conciliação realizada (termo de audiência Id 

9402971), apesar de devidamente intimada, na pessoa de seu advogado. 

O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo.” Posto isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 30 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003968-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARCK GUIMARAES CIRGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003968-34.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: JOANA DARCK GUIMARAES CIRGUEIRA Vistos 

em correição. HOMOLOGO, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre Ativa Materiais Elétricos LTDA-EPP e 

Joana Darck G. Cerqueira, noticiado nos autos(id. n° 11593669). Em 

consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com o 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Proceda-se com o encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do 

Leste – MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001676-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA COSMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001676-42.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA LUIZA COSMO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em Correição, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação cível c/c pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por 

Maria Luiza Cosmo da Silva em face de Telefônica Brasil S/A. Pois bem. 

Compulsando detidamente os presentes autos verifiquei que a parte 

reclamante ajuizou ação contra a empresa de telefonia Telefônica Brasil 

S.A., discutindo a validade do contrato 246730355, no valor de R$ 0,52 

(cinquenta e dois centavos), e o valor de R$511,16(quinhentos e onze 

reais e dezesseis centavos) e o contrato n°275314058, no valor de 

R$768,38(setecentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos) com 

a inclusão nos órgãos de restrição ao crédito entre os dias 30/07/2016 até 

o dia 12/03/2017. A reclamante também ajuizou ação judicial sob o n.º 

1001674-72.2018.8.11.0037, fundamentado no contrato n.º 246730355, no 

valor de R$ 511,16(...) e o processo n°1001669-50.2018.8.11.0037, 

contrato n°246730355, no valor de R$0,52(...). É o breve relato. Decido 

Pois bem. Analisando os elementos disponíveis nestes autos, verifica-se 

que as petições iniciais encartadas neste feito e no de n.º 

1001669-50.2018.8.11.0037 e 1001674-72.2018.8.11.0037, são idênticas, 

trazendo a mesma causa de pedir. O fato de uma inicial discutir a ausência 
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de relação jurídica decorrente da cobrança indevida do valor de R$ 0,52 

(cinquenta e dois centavos) e outra no valor de R$ 511,16 (quinhentos e 

onze reais e dezesseis centavos) não tem o condão de descaracterizar a 

identidade das demandas, porquanto, evidentemente, não se trata de dois 

negócios distintos, razão por que deve ser reconhecida a conexão. Nesse 

contexto, impõe considerar que a conexão é matéria de ordem pública, 

devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, consoante dispõe o § 

5.º, do art. 337, do CPC/2015, que expressamente prescreve o seguinte: § 

5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o 

juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Assim, 

diante dessas considerações, aliado a pretensão deduzida pela parte 

autora nas ações, denota-se que o fato motivador da demanda reside na 

alegada inexistência de relação jurídica decorrente do contrato sob o n.º 

246730355 e o contrato n°275314058. Forçoso reconhecer ainda, a 

impossibilidade de dupla compensação financeira pelo mesmo fato, 

tornando-se inviável que nova pretensão seja ajuizada, sob pena de 

favorecimento ao enriquecimento sem causa. Portanto, não há dúvida, que 

a presente demanda obstaculiza a efetivação de um dos mais importantes 

critérios do sistema dos Juizados Especiais, que é a celeridade, prevista 

no art. 2.º da Lei 9.099/95. Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência da 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

Distrito Federal, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 01. A identidade da causa de 

pedir remota - próxima ou remota - é suficiente para configurar a conexão 

entre duas demandas. 02. Tratando-se de responsabilidade solidária, 

faculta-se ao autor demandar contra um ou alguns dos responsáveis em 

um único processo. Não pode, contudo, buscar indenizações autônomas 

pela ocorrência do mesmo fato. 03. Nesse contexto, não pode a parte, sob 

a alegação de ocorrência de dano moral, oriundo de indevida inscrição do 

seu nome no rol dos devedores, intentar ações autônomas contra o 

comerciante e o serviço de proteção ao crédito. A solidariedade impõe 

processo único, pois, ao contrário, do mesmo fato e prejuízo, poderia advir 

dupla indenização. 04. Recurso conhecido e improvido. Sentença 

confirmada. (TJ-DF - ACJ: 20070310036708 DF, Relator: Sandoval Oliveira, 

Data de Julgamento: 07/08/2007, Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 18/09/2007 

Pág. : 144) Ante o exposto, nos termos do art. 55, do CPC/2015, 

reconheço de ofício a conexão entre a presente demanda e àquela 

autuada sob o n.º 1001669-50.2018.8.11.0037 e o processo 

n°1001674-72.2018.8.11.0037, eis que entre as ações há inconteste 

identidade de causa de pedir (ausência de relação jurídica). E, via de 

consequência, com fundamento nos princípios da celeridade prevista no 

art. 2.º da Lei 9099/95, bem como da concentração dos atos processuais, 

JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito o processo ajuizado por Maria 

Luzia Cosmo da Silva em face de Telefônica Brasil S.A Faculto a 

repropositura das ações em uma única demanda, visto que ambas 

discutem supostos débitos do mesmo contrato, sendo incongruente 

duplicar os atos processuais, em evidente prejuízo da racionalidade, 

celeridade e concentração dos atos processuais, só porque 

provavelmente "a parte" quer ganhar dupla indenização. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Publicada e registrada no Sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 31 de outubro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 159649 Nr: 246-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON ADRIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Autos código 159649

Vistos.

 Trata-se de ação penal pública intentada pelo Ministério Público em face 

de GILSON ADRIANO DE LIMA pela suposta prática do delito previsto no 

artigo 306, c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, 

na qual lhe foi concedido o benefício da suspensão condicional do 

processo.

Contudo, conforme à fl. 89 o réu não iniciou o cumprimento das condições 

que lhe foram impostas, razão pela qual o Ministério Público pugnou pela 

revogação da suspensão condicional do processo e prosseguimento do 

feito (fl. 93).

Assim, nos termos do art. 89, § 4º da Lei 9.099/95, revogo a suspensão 

condicional do processo e determino seu prosseguimento nos ulteriores 

termos.

Desde já, não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 05/02/2019 às 16:00 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 24 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205600 Nr: 2086-20.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID DE MIRANDA SILVA, LUIZ ANTÔNIO 

VIEIRA RESPLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, NAYARA SANTOS DE MORAIS - OAB:202015, ROGERIO 

DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de 

condenar DEIVID DE MIRANDA SILVA e LUIZ ANTÔNIO VIEIRA 

RESPLANDE, devidamente qualificados nos autos, às penas do art. 33, 

caput da Lei n.º 11.343/2006 e absolvê-los do crime insculpido no artigo 

35 da Lei de Drogas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212778 Nr: 5377-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE LOPES BRAGA, LUCAS MARCOLINO, 

ACÁCIO COSTA RIBEIRO, SERGIO HENRIQUE LOPES, ISMAEL DA COSTA 

DOS SANTOS, HEMILIM HALHAIANE DOS SANTOS, FRANCISCO BISPO 

DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLADEMIR ROMEU DE LIMA - 

OAB:MT 20072, LIDIANE SILVA RODRIGUES SOUSA - OAB:20088/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 26 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217021 Nr: 7411-73.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT/ 13171

 Código 217021

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/11/2018 às 16h35min, para realização do ato 
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deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 216058 Nr: 7005-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SERGIO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

4/5, em todos os seus termos.Desde já designo audiência de instrução e 

julgamento, para 14/12/2018 às 14h00min.Citem-se e se intime 

pessoalmente o acusado.Intimem-se o Ministério Público, os advogados as 

testemunhas de acusação e de defesa.Cumpra-se.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181142 Nr: 11139-93.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BORET DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do reeducando para manifestar sobre o cálculo de f. 

936 no prazo de 10 dias.

Primavera do Leste, 30 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212708 Nr: 5337-46.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA PADILHA, RAFAEL PEREIRA DOS 

SANTOS, RAQUEL VITÓRIA MARTINI, LUCAS BELTRÃO DOS SANTOS, 

CLÁUDIO JÚNIOR VILARIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 

8.987-B

 Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, intimo o advogado do acusado 

para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do artigo 396, do 

Código de Processo Penal, resposta a acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 65511 Nr: 5320-25.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDEBRANDO GONÇALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Autos código 65511

Defiro o pedido ministerial de fl. 192.

Assim, substituo a condição descrita no item a) da decisão de fl. 176 por 

comprovação pelo reeducando, a cada 06 meses, através de atestado 

medido sua condição de saúde, permanecendo as demais inalteradas.

Após, manifestem-se as partes sobre o cálculo de fl. 194, bem como o 

Ministério Público quanto a possibilidade de concessão de indulto (DL 

9246/2017) ao apenado e voltem conclusos.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 29 de outubro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 176413 Nr: 8747-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON SOARES DE SOUZA, SIMONE 

HORTÊNCIA SANTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para apresentar contrarrazões de apelação, no 

prazo de 08 dias.

Primavera do Leste, 30 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 115637 Nr: 6197-57.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANERILDO MACHADO, RODOLPHO RODRIGO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:, RENATO SOUSA 

DUTRA - OAB:5809/MT

 Código 115637

Vistos.

1. Revogo a decisão de fl. 167, ante a sua incorreção.

 2. Assim, não recebo a apelação de fls. 168/171, diante de sua 

intempestividade, pois a sentença de fls. 157/160 foi disponibilizada para o 

advogado no DJE em 14/06/2018 (fl.165), e o réu foi intimado no dia 

04/09/2018, tendo o prazo expirado em 11/09/2018, nos termos dos art. 

593 c/c o art. 798, § 5º, b, do CPP.

3. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

4. Após, expeça-se guia de execução definitiva e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 150850 Nr: 4778-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILSON APARECIDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daise Jussara Alves - 

OAB:OAB-MT 17.867

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 226 de 1058



52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 30 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 118158 Nr: 508-95.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FERNANDO DE SOUZA, LUIZ ANDRÉ DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 C E R T I D Ã O

O GESTOR JUDICIÁRIO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Intimo o advogado do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 08 

dias.

Primavera do Leste, 30 de outubro de 2018

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123599 Nr: 6157-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LUIZ VALERIO, VELDECIR 

GAZZIERO, MADEIREIRA E TRANSPORTADORA GAZZIERO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:MT 

11470, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 30 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 194451 Nr: 5947-48.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENI PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Código 194451

1. Diante da Portaria nº. 1333/2018/PRES, que decretou ponto facultativo 

no âmbito do Poder Judiciário Estadual no dia 19 de novembro de 2018, 

redesigno a audiência aprazada a fl. 88 para o dia 11/03/2019, às 

13h30min.

2. Intime-se a Defesa para ratificar ou não a desistência da testemunha 

Bortolo Alencar Bravin, formulada na petição de fl. 102.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 123864 Nr: 6432-87.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intima-se as partes à manifestar 

na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, para que, no prazo de 5 

dias, apresentem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligências.

Primavera do Leste-MT, 31 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 137556 Nr: 8717-19.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON PEREIRA DA SILVA, ISMAEL 

MENDONÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA ÁVILA 

VASCONCELOS - OAB:MT/ 18.110, MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:OAB-MT 17.795

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado da acusada 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do 

artigo 411, § 4° c.c artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 31 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 119003 Nr: 1387-05.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE CHARLES NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B, Mariane Andrade Mondadori - OAB:OAB-RS 

97.706

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço - intimo o 

advogado do acusado para devolver os autos no cartório no prazo de 03 

(três) dias.

Primavera do Leste-MT, 31 de outubro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 192931 Nr: 5228-66.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DE SOUZA NETO, ALINE SANTOS 
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LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT

 Diante do exposto, presentes as condições da ação e não se verificando 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, havendo justa causa para a ação penal, recebo a denúncia de fls. 

04/05, em todos os seus termos.Designo audiência de instrução e 

julgamento, para 26/02/2019 às 13:30 horas.Cite-se e se intime 

pessoalmente o acusado.Intimem-se o Ministério Público, o advogado, a 

Defensoria Pública, as testemunhas de acusação e de defesa.Primavera 

do Leste, 28 de setembro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 167781 Nr: 4105-67.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRO DOUGLAS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA - OAB:MT/9565

 Código 167781

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências para 

inclusão de Sessão de Julgamento, redesigno a audiência para 

05.02.2019, às 15:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 15 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 138254 Nr: 9171-96.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON BORGES DA SILVA, JANILSON 

SILVA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:20056/MT, CLEMENTE BARROS VIEGAS - 

OAB:Nº1018/MA, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Vistos.

Diante da insistência supra, designo audiência para o dia 07/02/2019, às 

13:00 horas, para oitiva da testemunha ausente.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária (Surely Vrubleski), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217137 Nr: 7451-55.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDER MORAIS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 Código 217137

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 16h10min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 217175 Nr: 7465-39.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL DE MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BEAL DE LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CAIRO FRAZÃO 

PINTO - OAB:MS 15.319

 Código 217175

Vistos, etc.

1. Designo o dia 10/12/2018 às 16h00min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191529 Nr: 4557-43.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR REGIEL FÉLIX CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:MT15694, THELMA APARECIDA GARÇIA 

GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 Código 191529

Diante da Portaria nº. 1333/2018/PRES, que decretou ponto facultativo no 

âmbito do Poder Judiciário Estadual no dia 19 de novembro de 2018, 

redesigno a audiência aprazada a fl. 92 para o dia 11/03/2019, às 

13h00min.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 190432 Nr: 4032-61.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIKAEL REZENDE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Código 190432

Diante da Portaria nº. 1333/2018/PRES, que decretou ponto facultativo no 

âmbito do Poder Judiciário Estadual no dia 19 de novembro de 2018, 

redesigno a audiência aprazada a fl. 47 para o dia 18/02/2019, às 

15h00min.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186043 Nr: 2042-35.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBAMAR JOSÉ PORTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON FILGUEIRASALES - 

OAB:23929

 Código 186043

1. Diante da Portaria nº. 1333/2018/PRES, que decretou ponto facultativo 

no âmbito do Poder Judiciário Estadual no dia 19 de novembro de 2018, 

redesigno a audiência aprazada a fl. 60 para o dia 11/02/2019, às 

16h30min.

2. Diante da certidão de fl. 77, expeça-se precatória para a Comarca de 

Tapurah/MT, visando à oitiva da vítima Nelcelia, com prazo de 60 dias.
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3. Sem prejuízo, manifestem-se as partes quanto à certidão de fl. 79.

 Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004211-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN CAMINHOES LTDA (RÉU)

ELECSONIC COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

 

Processo nº: 1004211-66.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003134-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI ANTONIO DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MELO E SILVA (EXECUTADO)

 

1003134-85.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. Mirela C.P.L.Gianetti Gestora 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005030-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA. (REQUERENTE)

MARCELO FERNANDES (REQUERENTE)

SOLANGE DOS SANTOS JOSE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA BIAVA DA CAS (REQUERIDO)

LUCIANO DA CAS (REQUERIDO)

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

 

1005030-66.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001300-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALINA RAIMUNDO GONCALVES (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001300-18.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005203-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIR CAPPELLARI (EXECUTADO)

NEIVA TEREZA DEPIERI CAPPELLARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA OAB - MT0007389A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1005203-27.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000165-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE SCARIOT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO GONCALVES JUNIOR (EXECUTADO)

 

1000165-34.2017.8.11.0040 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE 

MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002111-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. S. (EXECUTADO)
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Processo nº: 1002111-07.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003003-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDIMAR ANTONIO BAGGIO (EXECUTADO)

RUDIMAR ANTONIO BAGGIO - ME (EXECUTADO)

NANCI MARIA FORNARI BAGGIO (EXECUTADO)

 

1003003-47.2017.8.11.0040 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE 

MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS. CERTIFICO e dou fé para que surtam 

os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 

06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002134-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DELA PRIA (EXECUTADO)

ANGELICA DELA PRIA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002134-21.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003728-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TREVEJO MARCHIORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CARLOS CHENET (EXECUTADO)

 

1003728-70.2016.8.11.0040 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE 

MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO PRAZO LEGAL. CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006093-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIEL BARBOSA JACOB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIVA BATTIROLA KRAKEKER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEI JOSE ZAFFARI JUNIOR OAB - RO7023 (ADVOGADO(A))

 

1006093-63.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar os Embargos 

Monitórios, no prazo legal. 31 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001947-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANNA BATEZINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

1001947-76.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 31 de outubro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002861-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN OLIMPIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL DE SOUZA GOMES (EXECUTADO)

 

1002861-77.2016.8.11.0040 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE 

MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO PRAZO LEGAL. CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001476-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AZUL ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIANORTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1001476-60.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE
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Processo Número: 1006230-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESARLEI DAL PUPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DA CUNHA (RÉU)

 

1006230-45.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000134-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ALVES BRANDAO (REQUERIDO)

 

1000134-77.2018.8.11.0040 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE 

MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO PRAZO LEGAL. CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001370-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T.R.R. - B. G. TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO(A))

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S 

(ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FILIPE TAVARES DE SOUZA (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

 

1001370-35.2016.8.11.0040 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE 

MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO PRAZO LEGAL. CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo 

legal, manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002253-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR REOLON (EXECUTADO)

VALDIR PEDRO DAL BEM (EXECUTADO)

FIORINDO LUIZ DAL BEM (EXECUTADO)

MARIA SALETE BAMPI (EXECUTADO)

SALETE GOBBI REOLON (EXECUTADO)

ADEMIR BAMPI (EXECUTADO)

ANGELO BOTTEGA (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1002253-11.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000406-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. DE LARA PIVOTTI ATACADO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000406-08.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005575-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DE ALMEIDA MOREIRA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1005575-73.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000076-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDERLAN FERNANDES LIMA (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000076-74.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001921-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ACCACIO MOREIRA DE MELLO (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1001921-44.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 
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prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001578-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO ABATTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL DOS REIS FERNANDES OAB - RO0004940A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

 

1001578-19.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais finais especifica do pelo contador, através de Guia(s) a 

ser(em) emitida(s) no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

G r o s s o 

(http://www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutenticaca

oSelo.aspx?ato=155), comprovando-se o pagamento nos autos, sob pena 

de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a 

devida Execução Fiscal (custas com valores acima de R$ 1.000,00), e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001299-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE LARA & PIVOTTI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1001299-62.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000578-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAVID CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECIR ANTONIO WELTER (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000578-47.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002795-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRR RIO BONITO TRANSPORTADOR REVENDEDOR E RETALHISTA DE 

PETROLEO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARDIN & FARDIN LTDA (RÉU)

 

Processo nº: 1002795-97.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000856-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR TIRLONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMO CITADELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1000856-82.2016.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000023-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GELLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA APARECIDA BOTELHO (EXECUTADO)

DEIVID KARCZMARSKI DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO 1000023-30.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Correspondência devolvida.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000404-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA ALAMBARY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCUS CORBETT LUCHESI OAB - RO1852 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Evelyn da Silva Alambary (RÉU)

SUELEN DA CONCEICAO SILVA (RÉU)

 

Processo nº: 1000404-04.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005334-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RANGEL DO NASCIMENTO OAB - SP26886 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo de Direito da Comarca de Sorriso MT (DEPRECADO)

 

Processo nº: 1005334-02.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO E DOU FÉ 

QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERTIFICO e dou 

fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à 

Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da Carta Precatória sem cumprimento. Sorriso/MT, 31 de 

outubro de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003956-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FELIPE MORELO (RÉU)

 

1003956-11.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144329 Nr: 1027-56.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR ELOI BERLATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, 

LEANDRO RAFAEL PERIUS - OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É O BREVE RELATO. DECIDO.Relativamente à habilitação, dispõe o Código 

de Processo Civil, o seguinte:Art. 687. A habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo.Art. 688. A habilitação pode ser requerida:I - 

pela parte, em relação aos sucessores do falecido;II - pelos sucessores 

do falecido, em relação à parte.Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos 

autos do processo principal, na instância em que estiver, 

suspendendo-se, a partir de então, o processo.Art. 690. Recebida a 

petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no 

prazo de 5 (cinco) dias.Parágrafo único. A citação será pessoal, se a 

parte não tiver procurador constituído nos autos.Nessa medida, em 

consonância com o dispositivo legal supramencionado, DETERMINO a 

citação da viúva e do herdeiro do executado, indicados no petitório de fls. 

156/166 para, no prazo de 05 (cinco) dias, se pronunciarem acerca do 

pleito de habilitação formulado.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação dos requeridos, façam-me os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes.No mais, relativamente ao pleito de aditamento, 

dispõe o artigo 329, I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 329. O 

autor poderá:I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de 

pedir, independentemente de consentimento do réu;(...)Nesta medida, sem 

delongas despiciendas, considerando ainda não ocorreu a citação, 

DEFIRO o aditamento a inicial, a fim de que sejam incluídos no polo passivo 

os devedores solidários LUCIANO DA CAS e ELIZANGELA DA 

CAS.CITEM-SE conforme determinado às fls. 135/136.Por fim, quanto ao 

pleito de busca e apreensão/penhora, entendo necessária a análise após 

a citação dos devedores solidários, bem como a citação da viúva e do 

h e r d e i r o . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117353 Nr: 8206-12.2014.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JAMBERS (ESPÓLIO), PAULO 

MIGUEL JAMBERS, ARMIDE NEGRI JAMBERS, SOLANGE MARGARIDA 

CHAGAS JAMBERS, JOSE OSMAR SCANDELAI, MARIA HELENA 

JAMBERS SCANDELAI, AGOSTINHO JAMBERS, PASCOAL HIDALGO 

GIMENEZ, LOURDES JAMBERS GIMENEZ, JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, 

DALVA JAMBERS CLEMENTE, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, 

EVALDO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA MARCHINI JAMBERS, JANDIRA 

MARIA DAL MOLIN, MARLENE ERNESTA DALMOLIN, ALBERTO DAL 

MOLIN, SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN, SALETE STRAGLIOTTO JAMBERS, 

ROBERTO DAL MOLIN, LENIR MARIA DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA MARGUTTI PASSOS - 

OAB:OAB/SP285/579, FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - 

OAB:220.280/SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

MARIANA VILELA MATHEUS - OAB:OAB/SP297.638, RAQUEL 

MANSANARO - OAB:271.599/SP, VIVIAN FRIDMAN - 

OAB:OAB/SP317.265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Pelo exposto, com fundamento no art. 1022, incisos II e III do CPC, recebo 

os embargos de declaração apresentados e dou provimento ao mesmo 

para sanar as omissões apontadas no tocante a fundamentação da 

decisão proferida na forma acima, todavia, mantenho incólume a ordem de 

declínio de competência em favor da Vara Especializada de Direito 

Agrár io,  local izada na cap i ta l  deste  Estado.P.R. I .C.Às 

providências.Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146229 Nr: 2090-19.2016.811.0040

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQUERENTE e REQUERIDA de que foi designado o dia 20 DE FEVEREIRO 

DE 2019, às 12horas, no Edifício do Forum da Comaca de Sorriso/MT, para 

a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 2803-33.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI, ITACIR BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O
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 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes, para 

comparecerem na audiência de Inquirição de Testemunha, designada para 

o dia 05/12/2018, às 15 horas, à realizar-se nos autos de Carta Precatória 

nº 0001638-34.2018.8.16.0061, em tramite pela Vara Cível da Comarca de 

Capanema/PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85691 Nr: 5053-73.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROGÉLIA GRAGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ PEDROSO 

MARQUES - OAB:171045, João Flávio Ribeiro - OAB:66.919/SP, 

KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA 

DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Autos n. 5053-73.2011.811.0040 – Código: 85691.

 Vistos etc.

 Em atenção ao princípio do contraditório, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar acerca do pedido de levantamento dos valores depositados 

judicialmente formulado pelo demandado à fl. 146.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96251 Nr: 8189-44.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDM, IFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISTINA DOS 

SANTOS KRIESER - OAB:23.166, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8189-44.2012.811.0040 – Código: 96251.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 INDEFIRO a expedição de ofício às cooperativas de crédito, haja vista que 

a busca via bacenjud também as alcança.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora via bacenjud e, DEFIRO a 

busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da 

Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do CPC.

 Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 47714 Nr: 4645-87.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao BACENJUD e, ato 

contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.Por outro lado, 

resultando frustrada a penhora via bacenjud, DEFIRO a busca via Renajud, 

devendo a Secretaria da Vara proceder na forma da Ordem de Serviço nº 

01/2016.Sendo exitosa a busca, EXPEÇA-SE o necessário a penhora, 

LAVRANDO-SE o respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do 

CPC.Após, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, inclusive da 

penhora levada a efeito, nos termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Havendo manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE, intimando o 

exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.No mais, diante 

das inovações trazidas pelo art. 517, do CPC e, sobretudo, do art. 782, 

§3º ao 5º, do mesmo dispositivo legal, DEFIRO o pedido de inclusão do 

nome/CPF dos devedores nos cadastros de inadimplentes (SPC e 

SERASA), devendo a Secretaria da Vara providenciar a inserção através 

do Sistema SERASAJUD.Por fim, restando infrutíferas as providências 

acima, DEFIRO a penhora do imóvel indicado no item ‘c’ do petitório de fls. 

165/169, cuja matrícula se encontra acostada às fls. 172/174.Lavrado o 

termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o registro da 

penhora na matrícula (art. 844, do CPC).INTIME-SE também o cônjuge do 

executado, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens, 

consoante disposto no art. 842, do CPC.Cumpridas as providências 

supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e intimação, devendo ser 

intimadas as partes, inclusive, o credor para informar se tem interesse em 

adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, por valor não 

inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Outubro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129185 Nr: 4874-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A.K FORMEHL E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DALMOLIN - 

OAB:25162/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, ERNESTO PEREIRA BORGES - OAB:MS/ 379, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Autos n. 4874-03.2015.811.0040 - Código Apolo: 129185.

 Vistos etc.

 Tendo em vista a tentativa infrutífera de intimação da parte autora através 

do AR acostado à fl. 275, e visando evitar posterior suscitação de 

nulidade, PROCEDA-SE sua intimação através de Oficial de Justiça, para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 128985 Nr: 4757-12.2015.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY PERETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ CIONI, MARCELO 

ZANDONADI, EDIMAR CARLOS RUGINSKI, FABRICIO BINOTTO, MARCO 

PAULO CHINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4757-12.2015.811.0040. Código: 128985

 Vistos etc.

 No que tange ao requerido Edimar Carlos Ruginski, DETERMINO à 

Secretaria da Vara que proceda conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Aportando aos autos as respostas e, sendo encontrado endereço 

diverso dos constantes dos autos, EXPEÇA-SE o necessário à citação do 

requerido.

 Por outro lado, restando infrutíferas as diligências, intime-se a autora para 

requerer o que de direito.

Sem prejuízo, com relação ao requerido Fabrício Binotto, CITE-SE conforme 

requerido à fl. 68.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91560 Nr: 3220-83.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS, SS, OSMILDA TEREZINHA SIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, DIONEI DA SILVA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Diante do exposto, ACOLHO em parte o pedido contido na inicial para 

CONDENAR a demandada ITAÚ SEGUROS S/A ao pagamento de R$ R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir 

do sinistro, sendo devido 50% do valor aos requerentes Maxsuel Sides e 

Samuel Sides, e os 50% restantes ao companheiro Dionei da Silva 

Machado. CONSIGNO que, por se tratarem os requerentes menores 

incapazes, o pagamento de 50% (cinquenta por cento), deverá 

permanecer depositado em juízo até que os mesmos completem a 

maioridade.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Face ao princípio da causalidade, CONDENO ainda a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento), nos termos do §2º do art. 85 do CPC.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos 

autos, AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo previsto no art. 523, § 1º e § 

3º do CPC. Nada sendo requerido, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.PUBLICADA com a inserção no Sistema PJE. 

D I S P E N S A D O  o  r e g i s t r o  n a  f o r m a  d o  P r o v .  n º 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114698 Nr: 6118-98.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SIMISEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LUIZ TEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, CLÁUDIA DE MARCHI - OAB:63467/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:77647/RS

 Autos n. 6118-98.2014.8.11.0040. Código: 114698

 Vistos etc.

 Atentando-se a manifestação do expert à fl. 227, OFICIE-SE ao Juízo da 

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem 

Tributária e Econômica da Comarca de Cuiabá/MT para que informe a 

localização do veículo objeto da perícia.

Ademais, OFICIE-SE a Diretoria Metropolitana da POLITEC de Cuiabá/MT 

responsável pela elaboração do laudo acostado aos autos para que 

forneça cópia colorida de boa qualidade do laudo pericial 

2.18.2013.11609-01.

Sem prejuízo, insta salientar que razão assiste ao expert quanto às 

considerações tecidas acerca dos quesitos de nº 9, 10,11 e segunda 

parte do nº 12, eis que estes não se encontram na alçada da perícia 

designada, cabendo tão somente a este Juízo a interpretação e valoração 

das provas constantes dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 4916 Nr: 436-90.1999.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JAMBERS (ESPÓLIO), LUIZ CARLOS 

JAMBERS, PAULO MIGUEL JAMBERS, SOLANGE CHAGAS JAMBERS, 

MARTA Z. T. JAMBERS, JOSE OSMAR SCANDELAI, ARMIDE NEGRI 

JAMBERS, MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI, PASCOAL HIDALGO 

GIMENEZ, LOURDES JAMBERS GIMENEZ, JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, 

DALVA JAMBERS CLEMENTE, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, 

EVALDO JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA 

MARCHINI JAMBERS, SALETE STRAGLIOTTO JAMBERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO VICENTE NOVACZYK 

- OAB:3391-A/MT, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 4061, NOELI IVANI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA MARGUTTI PASSOS - 

OAB:OAB/SP285/579, DANIELA OLEINIK - OAB:13480-A, FABIO DOS 

REIS LEITÃO - OAB:374.965, FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - 

OAB:220.280/SP, HELOISA BRANDA PENTEADO - OAB:13459-A, JOÃO 

CARLOS RIBEIRO AREOSA - OAB:152.026, LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, NAIANE LOPES SOARES DE MELO - 

OAB:328.883, RAQUEL MANSANARO - OAB:271.599/SP, THAÍS VIEIRA 

DE SOUZA PEREIRA - OAB:357.012

 Pelo exposto, com fundamento no art. 1022, incisos II e III do CPC, recebo 

os embargos de declaração apresentados e dou provimento ao mesmo 

para sanar as omissões apontadas no tocante a fundamentação da 

decisão proferida na forma acima, todavia, mantenho incólume a ordem de 

declínio de competência em favor da Vara Especializada de Direito 

Agrár io,  local izada na cap i ta l  deste  Estado.P.R. I .C.Às 

providências.Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 109500 Nr: 1839-69.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538, HEBER 

PEREIRA BASTOS - OAB:13698, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1839-69.2014.811.0040 – Código: 109500.

 Vistos etc.
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 INDEFIRO os pleitos de fls. 103/105, eis que não se trata de ação de 

execução.

 Logo, incabível a penhora online, bem como a negativa via Serasajud.

 No mais, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 179597 Nr: 8875-60.2017.811.0040

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUND ZANINI ESPÓLIO, ANDREW JOSEPH ZANINI, 

THEREZE FRANCES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JAMBERS (ESPÓLIO), LUIZ 

CARLOS JAMBERS, FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA, PAULO 

MIGUEL JAMBERS, SOLANGE CHAGAS JAMBERS, MARTA Z. T. 

JAMBERS, ARMIDE NEGRI JAMBERS, JOSE OSMAR SCANDELAI, MARIA 

HELENA JAMBERS SCANDELAI, PASCOAL HIDALGO GIMENEZ, LOURDES 

JAMBERS GIMENEZ, JOSÉ GONÇALVES CLEMENTE, DALVA JAMBERS 

CLEMENTE, TEREZINHA APARECIDA JAMBERS, AGOSTINHO JAMBERS, 

EVALDO JAMBERS, BENEDITA ANTONIA MARCHINI JAMBERS, SALETE 

STRAGLIOTTO JAMBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180555, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - OAB:240050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8.196, RAQUEL MANSANARO - OAB:271.599/SP

 Pelo exposto, com fundamento no art. 1022, incisos II e III do CPC, recebo 

os embargos de declaração apresentados e dou provimento ao mesmo 

para sanar as omissões apontadas no tocante a fundamentação da 

decisão proferida na forma acima, todavia, mantenho incólume a ordem de 

declínio de competência em favor da Vara Especializada de Direito 

Agrár io,  local izada na cap i ta l  deste  Estado.P.R. I .C.Às 

providências.Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101395 Nr: 4264-06.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO GEAN CRUZ DA SILVA, ELIZEU 

ELEANDRO RAMOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 Autos n. 4264-06.2013.811.0040 – Código Apolo: 101395.

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 159/163, a parte exequente pugna seja 

determinada a inserção da suspensão do direito de dirigir do executado.

 Entretanto, entendo que o pleito não merece acolhida, pois tal medida não 

tem o condão de promover a satisfação do débito.

 Em tese, para ser admitido, o pedido da exequente deve estar vinculado a 

uma ordem lógica de causa e efeito com a própria satisfação do crédito ou 

com a indução do devedor ao adimplemento, tal como ocorre com a multa 

coercitiva.

 Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao 

autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a suspensão da CNH do 

executado não consubstancia medida necessária para assegurar tal 

intento.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 148421 Nr: 3273-25.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3273-25.2016.811.0040 – Código Apolo: 148421.

 Vistos etc.

 PROCEDA-SE a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC) dos grãos indicados à fl. 62 que estiverem depositados em nome 

do executado, observando o endereço indicado à fl. 65.

Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC).

 Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por 

decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE 

em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, 

por VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.

 Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113523 Nr: 5188-80.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR A. DA SILVA & CIA LTDA-ME, VALDIR 

ANTUNES DA SILVA, CLEVSON LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5188-80.2014.811.0040 – Código: 113523.

 Vistos etc.

 Sem delongas, ante a concordância do exequente (fls. 123/124), 

PROCEDA-SE a baixa da penhora realizada sobre a matrícula n. 19445 do 

CRI de Sorriso/MT.

 Relativamente ao bem de matrícula n. 26.030, PROSSIGA no cumprimento 

da determinação exarada à fl. 102.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 132072 Nr: 6417-41.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AYRES RAMOS - 

OAB:OAB/RS 64015, MAURÍCIO MARQUES SBEGHEN - OAB:OAB/RS 

62.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6417-41.2015.811.0040 – Código: 132072.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de fl. 62.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116420 Nr: 7416-28.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE ARIANE BERNO, NELSON EMIDIO 

CAMPOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7416-28.2014.811.0040 – Código Apolo: 116420.

 Vistos etc.

 Através do petitório de fls. 77/81, a exequente pugna seja determinada a 

inserção da suspensão do direito de dirigir dos executados.

 Entretanto, entendo que o pleito não merece acolhida, pois tal medida não 

tem o condão de promover a satisfação do débito.

 Em tese, para ser admitido, o pedido da exequente deve estar vinculado a 

uma ordem lógica de causa e efeito com a própria satisfação do crédito ou 

com a indução do devedor ao adimplemento, tal como ocorre com a multa 

coercitiva.

 Cumpre-se mencionar ainda, que o artigo 139, IV, do CPC, é expresso ao 

autorizar a adoção pelo juiz de todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento da ordem judicial, entretanto, a suspensão do direito de dirigir 

dos demandados não consubstancia medida necessária para assegurar 

tal intento.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131121 Nr: 5936-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA VALLE & 

DALLA VALLE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON PIAZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - OAB:20996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5936-78.2015.811.0040 – Código: 131121.

 Vistos etc.

 Diante da divergência entre as partes com relação ao valor devido, 

DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de 

cálculo, observando-se a sentença proferida nos embargos à execução 

n. 5609-02.2016.811.0040 – Código: 153449, cuja cópia se acha 

encartada às fls. 67/70.

 Deverá ainda a Contadoria Judicial proceder a dedução dos valores 

depositados judicialmente pelo executado.

 Após, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se acerca do 

cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias, consignando que a inércia será 

entendida como concordância tácita.

 Em seguida, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113031 Nr: 4793-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE ÓLEOS VEGETAIS BIO MASSA 

LTDA - ME, MARCIO MAZIERO POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4793-88.2014.811.0040 – Código Apolo: 113031.

 Vistos etc.

 Em que pese à manifestação do exequente às fls. 105/106, entendo que 

inexiste omissão a ser sanada, haja vista que a sentença prolatada à fl. 

104 homologou na íntegra o acordo entabulado entre as partes.

 Logo, após o trânsito em julgado da mesma, o que deverá ser certificado, 

caberá a Secretaria da Vara expedir o competente alvará de levantamento 

da quantia penhorada nos autos, nos termos do acordo firmado.

 No mais, CUMPRA-SE a sentença de fl. 104.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 1809 Nr: 113-95.1993.811.0040

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DAL MOLIN, JANDIRA MARIA DAL 

MOLIN, ROBERTO DAL MOLIN, JONAS DAL MOLIN, LEDA DELMINA 

LORENZI DAL MOLIN, LENIR MARIA DAL MOLIN, MARLENE ERNESTA 

DALMOLIN, SEBASTIÃO MARCELO, SÉRGIO LUIZ DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA MARGUTTI PASSOS - 

OAB:OAB/SP285/579, DANILA OLEINIK - OAB:13480-A, FELIPE 

EVARISTO DOS SANTOS GALEA - OAB:220.280/SP, HELOISA BRANDA 

PENTEADO - OAB:13459-A, RAQUEL MANSANARO - OAB:271.599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, ARMANDO VICENTE NOVACZYK - 

OAB:3391-A/MT, DANIELA SAUER HERMES - OAB:MT-6560-B, NEVIO 

MANFIO - OAB:16226-B, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3339-A

 Pelo exposto, com fundamento no art. 1022, incisos II e III do CPC, recebo 

os embargos de declaração apresentados e dou provimento ao mesmo 

para sanar as omissões apontadas no tocante a fundamentação da 

decisão proferida na forma acima, todavia, mantenho incólume a ordem de 

declínio de competência em favor da Vara Especializada de Direito 

Agrár io,  local izada na cap i ta l  deste  Estado.P.R. I .C.Às 

providências.Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 200371 Nr: 9854-85.2018.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA, RAFAEL ESTEVES 
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STELLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE BAQUETA FAVARO, JONI 

EDEN BAQUETA FAVARO, JOÃO EDEN ZAMARIAN FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

 Autos n.9854-85.2018.811.0040 – Código: 200371.

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento provisório de sentença relativo aos honorários 

advocatícios, ajuizado por DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA e RAFAEL 

ESTEVES STELLATO em desfavor de CARLOS HENRIQUE BAQUETA 

FAVARO, JONI EDEN BAQUETA FAVARO e JOÃO EDEN ZAMARIAN 

FAVARO, devidamente qualificados nos autos.

 Desta feita, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze 

(15) dias, EFETUE o pagamento do valor na inicial, sob pena de incidência 

de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de 

dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os 

honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 114433 Nr: 5885-04.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOLMIR STEFFENON, OLIDES MARIA 

STEFFENON, ITACIR SANTO PASQUALI, CLAUDIMAR LUIS PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 5885-04.2014.811.0040 – Código: 114433.

 Vistos etc.

 Relativamente à busca de endereço, DETERMINO à Secretaria da Vara 

que proceda conforme Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Restando exitosa, EXPEÇA-SE o necessário a intimação dos demandados 

Zolmir Steffenon e Olides Maria Steffenon, consoante determinação 

exarada à fl. 74/74-v.

 No mais, CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca do cumprimento da 

missiva expedida à fl. 83.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50517 Nr: 795-88.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BES, MLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, ISABEL JUNG - OAB:17220-MT, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2009/116 – Código: 50517.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pleito de suspensão formulado à fl. 74-75, pelo prazo de 30 

(trinta) dias. ANOTE-SE.

 Decorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 13869 Nr: 945-16.2002.811.0040

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HBDQ, SBMBDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 945-16.2002.811.0040 – Código: 13869.

 Vistos etc.

 Considerando que no presente feito foi deferida tão somente a guarda 

provisória em favor da avó, Sra. Maria Madalena Torres, entendo que não 

merece acolhida o pleito de fl. 53, haja vista a necessidade de 

pronunciamento judicial quanto à guarda definitiva.

 Desta feita, INDEFIRO o pedido de fl. 53 e, consequentemente, 

DETERMINO o retorno dos autos ao arquivo.

 CUMPRA, expedindo-se o necessário..

 Às providências.

 Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 135967 Nr: 8460-48.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PENIEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BIANCHI DOMINATO - 

OAB:328.106/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:MT-8247-B

 Autos n. 8460-48.2015.811.0040 – Código: 135967.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento de fls. 83/85, haja vista que segundo 

entendimento do STJ, com base na Teoria da Aparência, é válida a citação 

da pessoa jurídica através de funcionário, mesmo sem poderes expresso 

de representação. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. 

PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. SÚMULA 

7/STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Inviável 

a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria 

fática da lide (Súmula 7 do STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça considera válida a citação da pessoa jurídica, quando 

implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, 

"feita na pessoa de quem, sem nenhuma reserva, identifica-se como 

representante da sociedade empresária, mesmo sem ter poderes 

expressos de representação, e assina o documento de recebimento". 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 

AREsp 569.581/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 20/02/2015)(grifei)

 Desta feita, EXPEÇA-SE o necessário à citação da parte executada, 

devendo, o Sr. Oficial de Justiça observar quanto a possibilidade de 

citação através de funcionário.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018.
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 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134932 Nr: 7923-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA BORGES COMERCIO-ME, GAUDSON 

OLIVEIRA DA SILVA, SONIA BORGES COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7923-52.2015.811.0040 – Código Apolo: 134932.

 Vistos etc.

 INDEFIRO, por ora, a citação por edital do executado Gaudson Oliveira da 

Silva, haja vista que a tentativa de citação pessoal não foi possível em 

razão do retorno da missiva sem pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme se visualiza às fls. 47/57).

 Desta feita, INTIME-SE o exequente para promover a distribuição da 

missiva na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, bem como recolhimento 

da diligência, a fim de que se possa proceder à tentativa de citação do 

executado Gaudson Oliveira da Silva.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111075 Nr: 3178-63.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANE SILVA DA CONCEIÇÃO COSTA, RAIMUNDO 

NONATO PEREIRA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEJANE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNACELIA DE LIMA 

OLIVEIRA - OAB:13135/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

REQURENTE e REQUERIDA de que foi designado o dia 20 DE FEVEREIRO 

DE 2019, às 10h45min, no Edificio do Forum da Comarca de Sorriso/MT, 

para a realização da perícia.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128471 Nr: 4475-71.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDS, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO DA COSTA SANTOS, Cpf: 

00174209118, Rg: 1531604-1, Filiação: Antonio Ferreira dos Santos e 

Creuza da Costa Santos*, data de nascimento: 25/12/1982, natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), soldador. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136193 Nr: 8587-83.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO JORGE DA SILVA MONTALVÃO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UMBERTO JORGE DA SILVA 

MONTALVÃO-ME, CNPJ: 02772965000128. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83456 Nr: 2486-69.2011.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CAVALCANTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA CAVALCANTE SILVA, 
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brasileiro(a), casado(a), aposentada. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 596,33 (Quinhentos e noventa e seis reais e 

trinta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 186500 Nr: 1981-34.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES BENTO MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA - MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, Luiz Alexandre Cristaldo - OAB:, MOGLY ADAS 

COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROSANE SANTOS DA SILVA - 

OAB:17087

 REPUBLICAÇÃO PARA PARTE EMBRAGADA: Autos n. 

1981-34.2018.811.0040 – Código: 186500.

 Vistos etc.

 RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, porém, 

SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 919, do CPC.

 DIGA a parte embargada no prazo de 15 (quinze) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 167848 Nr: 2082-08.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 

MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES BENTO MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação do Executado nos 

presentes autos.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164497 Nr: 254-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 

MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISANIEL BATISTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 REPUBLICANDO PARA EXECUTADO:Autos n. 254-74.2017.811.0040 – 

Código: 164497.

 Vistos etc.

 Previamente ao saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, 

art. 3º, do Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre 

as partes, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 17 de Dezembro de 2018, às 

16h00min.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 de Outubro de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 83000 Nr: 1954-95.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS 

PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTILHO - 

OAB:13.843-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:12473-A, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 “Vistos etc. Certifique a Secretaria se houve a intimação das partes para 

a presente solenidade. Sem prejuízo do cumprimento das deliberações 

anteriores, intime-se a atual banca de Advogados que patrocina os 

interesses processuais do banco-autora para, no prazo de 10 (Dez) dias, 

manifestar-se sobre o requerimento apresentado às fls. 169 e ss. Às 

providências.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 164497 Nr: 254-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCULTURAS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 

MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISANIEL BATISTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON SOKOLOVSKI 

ALVES - OAB:21114/O

 Autos nº 254-74.2017.811.0040 (Cod. 164497)

Vistos em correição.

CUMPRA-SE conforme determinado à fl. 38.

Às providências.

 Sorriso/MT, 11 de setembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000076-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1000076-11.2017.8.11.0040. Exequente: 

Fiagril Executado: Laura Viviane Dantas Balceiro Vistos, etc. Trata-se de 

ação pelo rito comum, ajuizada por Friagril Ltda, em face da Laura Viviane 

Dantas Balceiro, objetivando o pagamento de R$ 124.821,47 (cento e vinte 

e quatro mil oitocentos e vinte e um reis e quarenta e sete centavos), 

referente ao cheque de nº 000101. Ao ID nº 15258512, juntou-se acordo 

celebrado entre as parte, onde pugnaram pela homologação do acordo, 

com a extinção do feito. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O 

instrumento do acordo (id. 15258512) está em ordem, e, pois, apto a 

merecer homologação. Desse modo, considerando a manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Considerando a ausência de 

disposição das partes quanto às custas processuais, estas lhes serão 

divididas igualmente, nos termos do art. 90, §2º, do CPC. Honorários na 

forma do acordo (ID nº 1525512) Ante a renúncia ao prazo recursal pelas 

partes, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

29 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005617-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1005617-88.2018.8.11.0040. Autor(A): 

Fabiana dos Santos Réu: Aguas de Sorriso S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

ação pelo rito comum, pleiteada por Fabiana dos Santos em face de Águas 

de Sorriso S.A. Ao ID nº 15576369, foi determinada à parte a autora a 

emenda à inicial, a fim de comprovasse nos autos a hipossuficiência 

aduzida. Ao ID nº 15664944, a autora manifestou pela desistência da 

presente ação. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil: Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, a requerente foi 

regularmente intimada para emendar a inicial, a fim de comprovasse nos 

autos os pressupostos da gratuidade da justiça, todavia a parte deixou de 

cumprir a determinação, bem como não comprovou o recolhimento das 

custas para o prosseguimento da ação, informando somente a desistência 

doo feito. Registre-se que o pagamento das custas processuais se traduz 

em pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, levando o descumprimento da determinação judicial, 'in casu', à 

aplicação do disposto no artigo 485, IV, do CPC. Diante do exposto, com 

fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e, por 

consequência, determino o cancelamento da distribuição. Certificado o 

trânsito em julgado, às providências para efetivação do cancelamento 

dantes determinado. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 29 

de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002507-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTEIRA AGRICOLA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002507-52.2016.8.11.0040. Exequente: 

Dario Pereira Domingos Executado: Porteira Agrícola Comercio de Cereais 

Ltda - Epp Vistos, etc. Analisando detidamente os autos, verifico que foi 

realizada somente uma tentativa de citação da parte executada, de forma 

que se mostra prematura a citação editalícia, sendo necessário o 

esgotamento de todos os meios para localização do endereço, sob pena 

de nulidade. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO – EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – INVIABILIDADE – FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A citação por edital só 

deve ser realizada, quando comprovado o prévio esgotamento dos meios 

de localização dos réus. (AgR 22955/2016, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, 

Publicado no DJE 04/03/2016) Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação 

do executado por edital (ID nº 14082877). INTIME-SE a parte autora para 

que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço da parte executada 

ou demonstre o esgotamento das tentativas de obter a informação. 

Indicado o endereço, CITE-SE o executado nos termos da decisão ao ID nº 

10832977. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 29 de Outubro 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005499-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEMIR JOSE BELLE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo nº 1005499-49.2017.8.11.0040. 

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Sorriso - Sicredi Celeiro do MT Executado: Alcemir José Belle Vistos, etc. 

INDEFIRO o pedido da arte autora (ID nº 16040605) uma vez que cabe ao 

interessado promover as diligências necessárias para a localização do 

endereço atualizado da parte, não havendo, in casu, a demonstração do 

esgotamento dos meios possíveis de localização ou a comprovação da 

impossibilidade, na forma do artigo 328 § 5° da CNGC, in verbis: “salvo nos 

casos de comprovada impossibilidade, a busca pelo endereço das partes 

e testemunhas deverá ser feita pela parte interessada (Ministério Público, 

Defensoria Pública e Advogados) e não pela secretaria do juízo”. 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promover a 

citação do executado nos autos ou comprovar a impossibilidade para 

tanto, sob pena de extinção anômala do processo. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Sorriso/MT, 29 de Outubro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004252-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA KATIELY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MORAES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos nº: 1004252-96.2018.8.11.0040. Autor: Flavia 

Katiely Goncalves Réu: Juliano Moraes de Oliveira Vistos, etc. Com efeito, 

verifico que não foi juntado aos autos documentos pessoais do autor 

(infante).Assim, INTIME-SE o requerente para que apresente a certidão de 

nascimento do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, promovendo a emenda 
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da inicial, sob pena de indeferimento (art. 321, do CPC). Se decorrido tal 

prazo sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela 

parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Vera/MT, 29 de Outubro de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005710-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR ANTONIO PICCOLI (EXEQUENTE)

ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO (EXECUTADO)

PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos para intimar o 

advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a distribuição da Carta Precatória expedida diretamente na 

Comarca deprecada. Sorriso, 31 de outubro de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001061-14.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. P. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação foi apresentada tempestivamente, 

por isso, procedo a intimação da parte autora para, querendo, apresente 

impugnação à Contestação. Sorriso, 31 de outubro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004209-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT0017453A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADI ZANATTA (REQUERIDO)

ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos n. 1004209-96.2017.8.11.0040. Requerente: 

Leandro Mussi Requerido: Sadi Zanatta, Eni Savene Schneider Zanatta 

Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora para que efetive complementação 

das custas, na forma indicada pelo Oficial de Justiça ao ID nº 15370191, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, CUMPRA-SE o remanescente da 

decisão já proferida nos autos (ID nº 11040352). Às providências. 

Sorriso/MT, 30 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003084-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA PEREIRA HENICKA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003084-93.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARCIANA PEREIRA HENICKA REQUERIDO: DIEGO DA 

SILVA SOARES Vistos etc. DEFIRO o pedido ao ID n°14769804. CITE-SE o 

requerido no endereço informado pela parte autora, nos termos da 

decisão já proferida nos autos (ID n° 10339525). Após, caso reste 

negativa a diligencia, DETERMINO a intimação da Defensoria Pública para 

que manifeste interesse na continuidade do feito, uma vez que a certidão 

juntada ao ID n° 12812062 informa que o requerido e a requerente 

voltaram a conviver maritalmente. Caso tenha interesse na continuidade do 

processo, DEVERÁ promover a citação em 10 (dez) dias, sob pena 

extinção do feito. Intimem-se. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Sorriso-MT 30 de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001072-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA SOUZA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO SOUSA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001072-09.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSALINA SOUZA DE LIMA RÉU: BENTO SOUSA DA SILVA Vistos, etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. INTIME-SE a parte autora, que 

deverá informar no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Manifestado o desinteresse, 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação (335, III, do 

Novo Código de Processo Civil) observando o artigo 183 do CPC. Caso a 

autora permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter interesse na 

audiência, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do 

conciliador da Comarca de Vera/MT. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 

a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação. Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Por fim, conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001775-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARYELLI DA COSTA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação apresentada nos autos é tempestiva, 

por isso procedo a intimação da parte autora para, querendo, impugnar a 

Contestação. SORRISO, 31 de outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES- Analista Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003753-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003753-83.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA RÉU: LOUIS DREYFUS COMMODITIES 

BRASIL S.A. Autos nº: 1003753-83.2016.8.11.0040 Vistos, etc. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. INTIME-SE a parte autora, que deverá 

informar no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse na realização da 

audiência de conciliação. Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, contestar a ação (335, III, do Novo Código de 

Processo Civil) observando o artigo 183 do CPC. Caso a autora 

permaneça inerte no quinquídio acima ou informe ter interesse na 

audiência, ENCAMINHEM-SE os presentes autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência 

injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na 

hipótese do parágrafo anterior, caso infrutífera a conciliação ou verificada 

a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida contestar a 

ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré 

faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo 

para a contestação será a data do protocolo da manifestação do seu 

desinteresse na audiência de conciliação. Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Por fim, conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003749-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003749-46.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA RÉU: LOUIS DREYFUS COMMODITIES 

BRASIL S.A. Vistos, etc. RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

INTIME-SE a parte autora, que deverá informar no prazo de 05 (cinco) 

dias, se tem interesse na realização da audiência de conciliação. 

Manifestado o desinteresse, CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil) observando o 

artigo 183 do CPC. Caso a autora permaneça inerte no quinquídio acima ou 

informe ter interesse na audiência, ENCAMINHEM-SE os presentes autos 

ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. INTIME-SE 

a parte requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na hipótese do parágrafo anterior, caso 

infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o 

prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º 

do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. Por fim, 

conclusos para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001778-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO GERALDO COSTA JATAHY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação é tempestiva, por isso procedo a 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a Contestação. 

SORRISO, 31 de outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES - Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001785-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação é tempestiva, por isso procedo a 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a Contestação. 

SORRISO, 31 de outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES - Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001790-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR ALVES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação é tempestiva, por isso procedo a 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a Contestação. 

SORRISO, 31 de outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES - Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000863-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MOURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação é tempestiva, por isso procedo a 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a Contestação. 

SORRISO, 31 de outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES - Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000820-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE FATIMA RIBEIRO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação é tempestiva, por isso procedo a 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a Contestação. 

SORRISO, 31 de outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES - Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001782-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL CUNICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a Contestação é tempestiva, por isso procedo a 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a Contestação. 

SORRISO, 29 de outubro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES - Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 42306 Nr: 5109-48.2007.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELZA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6522/MT, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA 

NETO - OAB:4611/MT, LUCIANA GAMBALLI CORREA DA COSTA - 

OAB:MT/4726, LUCIANO LUIZ BRESCOVICI - OAB:6814-MT, MIRIAM 

GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795-MT, ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 14337 Nr: 1459-66.2002.811.0040

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE MORAES - 

OAB:5121- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 13518 Nr: 619-56.2002.811.0040

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEMA CATARINA ANTONIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ANTONIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37949 Nr: 849-25.2007.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-UDBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO SIMPLICIO KUHN - OAB: 

8113-E-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 
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do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 12729 Nr: 2012-50.2001.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LÚCIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO FREITAS 

GONÇALVES - OAB:7490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 26368 Nr: 949-48.2005.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE SALETE FIGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34812 Nr: 3926-76.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUSTÓDIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM (GVT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:9203/MT, Jorge Botega - OAB:6012/MT, JOSÉ DIEGO LENDZION 

JAUDY COSTA - OAB:10380-MT, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - 

OAB:3.882

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 200527 Nr: 9927-57.2018.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO AUTOR PARA RETIRAR NA SECRETARIA, 

OS PRESENTES AUTOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI DISTRIBUIDO NO 

PJE, COMO DETERMINADO PELO MAGISTRADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 198330 Nr: 8663-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS, VCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/O

 Decorrido o prazo sem a devida manifestação, desde já, DETERMINO a 

remessa dos autos Defensoria Pública. Por outro lado, com fundamento 

nos artigos 152 do ECA c/c o art. 265 do Código de Processo Penal, 

APLICO ao advogado constituído, multa no valor correspondente a 10 

(dez) salários mínimos, pois a inércia injustificada quanto à prática de ato 

indispensável no processo configura nítido abandono da causa.Ressalto 

que, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não 

vislumbro vício de constitucionalidade na norma acima referida, pelo que 

deve ser aplicada enquanto não sobrevier decisão do Supremo Tribunal 

Federal em sentido contrário. Sobre o tema: “O Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou no sentido da constitucionalidade do art. 265 do 

Código de Processo Penal. Portanto, não há se falar em ofensa ao 

contraditório ou ilegalidade da multa aplicada, mas apenas em devida 

observância do regramento legal. Dessa forma, enquanto não sobrevier 

decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, não há 

qualquer óbice à sua aplicação. 3. Os causídicos deixaram de apresentar 

as alegações finais de seus clientes, sob a alegação de que não haviam 

sido juntadas todas as diligências requeridas, bem como em virtude de não 

terem conseguido fazer carga dos autos. Contudo, os argumentos 

utilizados não autorizam a inércia da defesa, que, até mesmo para 

justificar sua inação, o fez de forma intempestiva, conforme anotado pelo 

Magistrado de origem. Dessarte, mostra-se pertinente a aplicação da multa 

prevista em lei. Portanto, não se verifica a alegada violação a direito líquido 

e certo.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 

48.066/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).Por fim, OFICIE-SE à 

OAB/MT, subseção de Cuiabá-MT, a fim que seja apurada eventual falta 

funcional  do causíd ico.  CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Sorriso-MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 194980 Nr: 6783-75.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS GOMES DA SILVA, 

NEUSA MARIA MERLO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 Processo: 6783-75.2018.811.0040

Código n° 194980

Vistos etc.

Considerando o pedido de redesignação de audiência à fls. 48-49 e a 

concordância pelo Ministério Público à fl. 56, proceda-se a redesignação 

da audiência de mediação.

Sem prejuízo, intime-se a equipe psicossocial deste juízo das 

determinações contidas na decisão às fls. 42-43.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 245 de 1058



Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108354 Nr: 864-47.2014.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Processo: 864-47.2014.811.0040

Código n° 108354

Vistos etc.

Considerando o trânsito em julgado do acordão à fl. 106 e não havendo 

outros requerimentos no feito, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86915 Nr: 6384-90.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEI DE FATIMA ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277-B/MT, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO 

BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284

 Código Apolo nº: 86915.

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, 

intimem-se as partes para requerer o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104691 Nr: 7764-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCIO MUNDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos artigos 41, § 1º, 45, 165 e 166 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 1.618 do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, razão porque 

DEFIRO o pedido de adoção de Pedro Eduardo Ferreira pelo adotante por 

Marcio Mundel, sendo que PASSARÁ A SE PEDRO EDUARDO FERREIRA 

MUNDEL, tendo como pai e Marcio Mundel, terá como avós paternos 

Antonio Mundel e Adili Lang Mundel (documentos fls. 17-18).Sem custas, 

de acordo com a exegese do artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o mandado de 

inscrição no registro civil competente para cancelamento e realização de 

novo registro, observando-se fielmente as determinações contidas no 

artigo 47 da Lei nº 8.069/90, com redação dada pela Lei nº 

12.010/2009.Oportunamente, com o retorno dos expedientes emitidos, 

ARQUIVE-SE o presente com as devidas baixas e anotações, 

atentando-se ao Segredo de Justiça.Cientifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 23 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54848 Nr: 5157-36.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUTSCHE BANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON ANTONIO MELOZZI, ÂNGELO 

CARLOS MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS 

MARONEZZI, JOSE MARONEZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO GREGO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:77.333 / mg, MIRELLA GUEDES 

CAMPELO - OAB:203715/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEREIRA DE 

LUCENA - OAB:16528-MT, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Vistos etc.

De início, INDEFIRO o pedido de reconsideração às fls. 859-859v., 

mantendo a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.

No mais, tendo em vista o efeito suspensivo deferido aos embargos 

opostos em face desta execução (cód. 54849), AGUARDE-SE o trânsito 

em julgado nos referidos embargos.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51428 Nr: 1746-82.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, ÂNGELO CARLOS 

MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, CÉLIA DA SILVA RODRIGUES, 

JOSE MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL 

S/A, DEUTSCHE BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA 

- OAB:6571, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 Vistos etc.

Ante a inexistência de tempo hábil para cumprimento da decisão de fls. 

978-980, especialmente no que tange à regularização processual da 

reclamada Agrenco do Brasil S/A (em recuperação judicial), REDESIGNO a 

audiência para o dia 19 de março de 2019, às 14h00min.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

INTIMEM-SE as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106738 Nr: 160-34.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR ANTONIO BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY VALDEVIEZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:17.486 OAB/MT

 Código Apolo n°. 106738

Vistos etc.

Uma vez que este Magistrado estará em usufruto de compensatórias na 

data da audiência marcada nestes autos, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 12 de março de 2019, às 15h30min.

Intimem-se as partes.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.
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Sorriso-MT, 29 de outubro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54849 Nr: 5158-21.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS 

MARONEZZI, ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, EDNILSON ANTONIO 

MELOZZI, JOSE MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUTSCHE BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/O, WALDEMAR DECCACHE - OAB:140500-A

 Vistos etc.

De início, INDEFIRO o pedido de reconsideração às fls. 835-835v., 

mantendo a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.

INTIMEM-SE os embargantes a fim de que comprovem, no prazo de 05 

(cinco) dias, a averbação da caução de fl. 804 na matrícula do imóvel 

constrito, sob pena de revogação da decisão de fl. 776.

No mais, AGUARDE-SE o retorno da carta precatória enviada à Comarca 

de Sinop/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 133726 Nr: 7291-26.2015.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, APG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHDM, AIGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo n°. 133726

Vistos etc.

Uma vez que este Magistrado estará em usufruto de compensatórias na 

data da audiência marcada nestes autos, REDESIGNO a solenidade para o 

dia 12 de março de 2019, às 15h00min.

Intimem-se as partes.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 29 de outubro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 9249 Nr: 1024-63.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKC, LKC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SB, AADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40773 Nr: 3595-60.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDOF, JDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PRADO OLIVEIRA - 

OAB:7596-B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46870 Nr: 3794-48.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMM, MMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17217 Nr: 1463-69.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34191 Nr: 3331-77.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CR, ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 11847 Nr: 1000-98.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGX, IGBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119363 Nr: 10333-20.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AIRTON BORTOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, Vênus Mara Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 10333-20.2014.811.0040

Código Apolo nº: 119363

Vistos, e etc.

Considerando que a parte executada não apresentou qualquer 

impugnação à penhora realizada nos autos, defiro o pedido de 

levantamento dos valores bloqueados às fls. 66-68 em favor do 

exequente Transterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda, conforme 

dados bancários à fl. 84.

Anoto que os valores bloqueados deverão ser transferidos integralmente 

para a exequente, pois embora haja pedido de transferência da quantia de 

10% (dez por cento) para a patrona do exequente, a advogada não 

mencionou a que título se dá esse destaque do valor total, bem como não 

juntou contrato de honorários, conforme disciplina o art. 22, § 4º, do 

Estatuto da OAB.

Após expedido o competente alvará de liberação, intime-se o exequente 

para dizer quanto ao cumprimento do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constando na intimação que o seu silêncio será interpretado como 

reconhecimento tácito do adimplemento do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 13941 Nr: 1043-98.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZM COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO WEBER (emancipado)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1043-98.2002.811.0040

Código Apolo nº: 13941

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução para entrega de coisa incerta ajuizada por 

ZM Comercial Agrícola Ltda., em face do Cristiano Weber, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

A petição foi recebida às fls. 22, determinando a citação do executado.

O executado foi devidamente citado à fl. 30.

À fl. 32 determinou-se a conversão do arresto em deposito judicial.

Determinou-se a intimação do executado sobre a conversão da penhora à 

fl. 81.

O executado foi devidamente intimado à fl. 83, comparecendo aos autos 

conforme petição à fl. 84.

A exequente requereu a liberação dos valores e a extinção do feito pelo 

cumprimento da obrigação (fls. 87/88).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. DECIDO.

Conforme se verifica dos autos o executado foi devidamente intimado da 

conversão do arresto em deposito judicial, porém deixou trancorrer o 

prazo in albis, assim o exequente pugnou pelo levantamento do produto 

deposito, afirmando o adimplemento da obrigação de entregar, impondo a 

extinção do processo.

A dizer, a entrega da coisa objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de levantamento do bem objeto de depósito judicial, 

conforme termo à fl. 36, em favor da parte exequente.

Condeno o executado ao ressarcimento das custas recolhidas na inicial.

Condeno e executado ao pagamento dos honorários advocatícios 

arbitrado em 10% sobre o valor da dívida, conforme decisão à fl. 22.

Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17627 Nr: 1764-16.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 11958 Nr: 1119-59.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS, MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 17241 Nr: 1501-81.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 
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custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 18081 Nr: 2244-91.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEMA CATARINA ANTONIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ANTONIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 415 Nr: 844-52.1997.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR SEVERO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TOMASIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34229 Nr: 3368-07.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 11054 Nr: 201-55.2001.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMULO SILVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES HELENA ROYER SCHIEFELBEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS NETTO - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3072 Nr: 192-35.1997.811.0040

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA CEMIWAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO TREVIZAN - 

OAB:5.200/MT, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT5308-A

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2706 Nr: 173-97.1995.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THEREZE FRANCES 

ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO JACOB, ANÉSIA DA SILVA 

JACOB, PAULO JACOB, MARIA JUCILENE BARBOSA, LAZARO JACOB, 

NEIRE APARECIDA DALBEN JACOB, FRANCISCO JACOB, IRACEMA 

CUSTÓDIO JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 16144 Nr: 258-05.2003.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI BABINOTTE BEVILÁQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO PEDRO FAVERO, SELITO LUIZ 

FERRARI, SERGIO JOSE BEVILAQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo n°. 16144

Vistos etc.

Tendo em vista que não houve condenação em custas processuais, pois 

o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1503 Nr: 753-25.1998.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE ELETRIFICAÇÃO 

RURAL VALE DO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324, SADI LUIZ BRUSTOLIN - OAB:3.395-A

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 10224 Nr: 2065-65.2000.811.0040

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA 

- OAB:11.404/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 13871 Nr: 951-23.2002.811.0040

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TRBT, MBV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33527 Nr: 2666-61.2006.811.0040

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGP-m, EGP(, EGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 8849 Nr: 665-16.2000.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO DOVIGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MASCHIO - OAB:160.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC GARMES DE OLIVEIRA - 

OAB:173267-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1125 Nr: 548-93.1998.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE BEATRIZ FELIZARDA SANTANA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - OAB:6028-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 8288 Nr: 153-33.2000.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCIO DOVIGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC GARMES DE OLIVEIRA - 

OAB:173267-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B, LUIZ MASCHIO - OAB:160.151

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 11447 Nr: 599-02.2001.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELERMINO FERRARI, ALCIR ANTONIO CHENET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RODRIGUES, JOÃO RAMOS DE 
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ARAÚJO, ASSIR MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 179707 Nr: 8948-32.2017.811.0040

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSDO, JGDSA, JDS, KVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento nos artigos 41, § 1º, 45, 165 e 166 do 

Estatuto da Posto isso, com fundamento nos artigos 41, § 1º, 45, 165 e 

166 do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 1.618 do Código 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, razão 

porque DEFIRO o pedido de adoção de Keila Vitoria da Silva pelos adotante 

Marli da Silva de Oliveira e José Geronimo da Silva Albuquerque, sendo 

que PASSARÁ A SE CHAMAR KEILA VITORIA DA SILVA ALBUQUERQUE, 

tendo como mãe Marli da Silva de Oliveira e pai José Geronimo da Silva 

Albuquerque, permanecendo inalterados os nomes do avós maternos e 

incluído os avós paternos Manoel Geronimo de Albuquerque e Francisca 

Julia da Silva Albuquerque (documentos fls. 23-25).Sem custas, de acordo 

com a exegese do artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o mandado de 

inscrição no registro civil competente para cancelamento e realização de 

novo registro, observando-se fielmente as determinações contidas no 

artigo 47 da Lei nº 8.069/90, com redação dada pela Lei nº 

12.010/2009.Oportunamente, com o retorno dos expedientes emitidos, 

ARQUIVE-SE o presente com as devidas baixas e anotações, 

atentando-se ao Segredo de Justiça.Cientifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 23 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 8089 Nr: 3533-98.1999.811.0040

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMKB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LZB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1095 Nr: 519-43.1998.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO PEDRO FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELITO LUIZ FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Código Apolo n°. 1095

Vistos etc.

Tendo em vista o pagamento das despesas processuais, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 94279 Nr: 5994-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEONICE FIGUEIREDO DOS 

SANTOS NOVAIS - OAB:24385/O

 Sendo esta a pretensão da parte exequente (conversão do rito de prisão 

para o rito expropriatório), isso deverá ser afirmado e pedido 

expressamente pela parte.Assim, INDEFIRO o pedido de penhora. Sem 

prejuízo, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a 

atualização do débito.Após, EXPEÇA-SE mandado de prisão civil com o 

valor do débito atualizado, pelo prazo de trinta (30) dias ou até que efetue 

o pagamento das prestações alimentícias.Fica desde já autorizada a 

expedição de alvará de soltura ou suspensão da ordem de prisão diante 

do inequívoco pagamento do débito referente aos meses supra 

descritos.Nos termos do art. 528, §3º, do CPC, oficie-se aos órgãos de 

restrição ao crédito (SPC e SERASA) remetendo certidão comprobatória 

da dívida, objeto do presente processo, para que sejam promovidas as 

anotações pertinentes.Intime-se a exequente.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 14256 Nr: 1364-36.2002.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIANIA DIAS GARLINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocivaldo Sousa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAILINE FRANCIELLE 

FRASSON - OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33829 Nr: 2976-67.2006.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 
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custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 16698 Nr: 801-08.2003.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI VARGAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, ante a inviabilidade jurídica de 

eventual pretensão executiva da verba sucumbencial, DETERMINO a 

remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, 30 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36703 Nr: 5787-97.2006.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39986 Nr: 2825-67.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO, VANDERLEI ROBERTO 

GNOATO, ADEMIR MICHELIN, LUCILENE FERREIRA SILVA MICHELIN, 

CLEOZILDA APARECIDA OLIVEIRA GIANELLO GNOATO, LEDIO BARDINI, 

MARLENE EVA RIOS GNOATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 

B

 De sua vez, a sociedade de advogados que representaram o embargado 

requereu a execução dos honorários às fls. 152/156, calculando o 

percentual de 10% da verba sobre o valor dos embargos à 

execução.Ocorre que ambas as pretensões executórias mostra-se 

descabidas, pois, além de inobservarem a coisa julgada, contrariam 

orientação sumular do Superior Tribunal de Justiça aplicável à época da 

vigência do Código de Processo Civil de 1973, disciplinada na Sumula nº 

306, a dizer:“Os honorários advocatícios devem ser compensados quando 

houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do 

advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria 

parte.”Dessa forma, tratando-se de honorários recíprocos como expresso 

no dispositivo da sentença, estes devem ser compensados e por não 

haver saldo residual, vez que arbitrados de forma idêntica para ambos os 

patronos das partes, restando, assim, ausente a exigibilidade do título 

judicial.Ressalto que embora o Novo Código de Processo Civil vede a 

compensação de honorários, sua norma não pode retroagir para atingir 

processo transitado em julgado sob a égide da Lei revogada, conforme 

art. 14 do NCPC.Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM para revogar a decisão 

à fls. 151 e todos os atos seguintes e, ainda, conforme fundamento 

expostos acima, INDEFIRO os pedidos de cumprimento de sentença às fls. 

148-149 e 152-155, ante a inexigibilidade do título judicial.Intimem-se as 

partes.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25579 Nr: 172-63.2005.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORQUIMICA INDUSTRIA IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO 

RODRIGUES - OAB:4591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO ALVES 

TEIXEIRA - OAB:38225/PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - 

OAB:11.849/PR

 o exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA REQUERER o que 

entender de direito, sob pena de, no silêncio, este Juízo entender que 

houve o pagamento integral do débito, com a consequente extinção do 

feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55834 Nr: 6166-33.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MAZZOCATTO TRAVAGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF 

NEUMANN - OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, 

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP

 INTIMAÇÃO do exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que o que entender de direito, sob pena de, no silêncio, 

este Juízo entender que houve o pagamento integral do débito, com a 

consequente extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 10326 Nr: 2168-72.2000.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DA SILVA BERG, LAURA LUCIA DO 

AMARAL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANOR LUNARDELLI, ZANETE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 
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autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 4603 Nr: 147-60.1999.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND.COM.RECICLADOS ENERGÉTICOS LTDA, 

CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA, LUIZ CARLOS NAVA, JOSEANE 

CRISTINA AKERLEY CAVALCANTE, OSCAR ÁVILA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA C.MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - OAB:3942

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1813 Nr: 483-98.1998.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO APARECIDO FABRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3423 Nr: 77-53.1993.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE VALDAMERI (ESPÓLIO), DANIELI 

VALDAMERI (ESPÓLIO), DAIANE VALDAMERI (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 4012 Nr: 1054-69.1998.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR VALDAMERI, ZENAIDE VALDAMERI 

(ESPÓLIO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116892 Nr: 7801-73.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVO APARECIDO RODRIGUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Processo nº: 7801-73.2014.811.0040

Código Apolo nº: 116892

Vistos, e etc.

Defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, mormente porque 

juntado o contrato de prestação de serviços advocatícios (fls. 189-190) 

devidamente assinado pelas partes, conforme art. 22 da Lei nº 8.906/94 

que dispõe que “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de 

honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, 

o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da 

quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os 

pagou”.

 Assim, expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados nos 

autos em favor da parte autora, destacando-se deste o valor de R$ 

815,07, bem como 30% do valor residual que deverão ser levantados em 

favor do advogado, conforme dados bancários às fls. 187-188.

Após expedido o competente alvará de liberação, intime-se o exequente 

para dizer quanto ao cumprimento do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constando na intimação que o seu silêncio será interpretado como 

reconhecimento tácito do adimplemento do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 2122 Nr: 232-56.1993.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY PASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILDO NELSON BEGROW, JOÃO VIGANÓ 

NETO (Espolio), CARLOS ALBERTO BEGROW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI IVANI ALBERTI - 

OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 334 Nr: 654-89.1997.811.0040
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 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR CARLOS SOCCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:3167-A/MT

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3609 Nr: 242-61.1997.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCOLI AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 4861 Nr: 387-49.1999.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA SOL & MAR LTDA, GALDINO 

KRASNIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1687 Nr: 962-91.1998.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOIRTON JOSÉ BEVILAQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDOVICO PEDRO FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5190 Nr: 679-34.1999.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, 

IND.COM.RECICLADOS ENERGÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA C.MANGONI DE OLIVEIRA 

LELIS - OAB:3942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 11294 Nr: 445-81.2001.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES HELENA ROYER SCHIEFELBEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMULO SILVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DOS SANTOS NETTO - 

OAB:3.677-A

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 661 Nr: 287-31.1998.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TOMASIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR SEVERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1539 Nr: 837-26.1998.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:3530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PIZZOLOTTO 

NETO - OAB:22390

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1446 Nr: 765-39.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO PEDRO FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELITO LUIZ FERRARI, SERGIO JOSE 

BEVILAQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47820 Nr: 4756-71.2008.811.0040

 AÇÃO: Justificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PAULO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO -37ª CIRETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B, WESLEY FRANCISCO LINS FARIA - OAB:13126- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 11418 Nr: 571-34.2001.811.0040

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 Ante o exposto, PRONUNCIO a prescrição da pretensão executiva das 

custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, 

do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na 

forma do artigo 156, V, do CTN. No mais, DETERMINO a remessa destes 

autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2626 Nr: 47-47.1995.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E 

PEÇAS LTDA, CNPJ: 01040997000176, Inscrição Estadual: 13.021.273-3. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 314,12 (Trezentos e quatorze reais e doze 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001583-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE LOURDES ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI RAFALSKY NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos nº: 1001583-07.2017.8.11.0040. Exequente: 

Neuza De Lourdes Alves Executado: Wanderlei Rafalsky Neto Vistos, etc. 

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de ID nº 14596596, uma vez que a medida 

pleiteada pode ser realizada pela própria parte, já que a legislação 

assegura ao exequente a faculdade de “obter certidão de que a execução 

foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, 

para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros 

bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade” (art. 828, caput, 

CPC). No mais, INTIME-SE o exequente para impulsionar o feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo legal. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Sorriso/MT, 30 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002611-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI MINOSSO (RÉU)

C. D. N. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002611-73.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

RODRIGO ALVES RIBEIRO RÉU: FRANCIELI MINOSSO, CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de ação sob o rito comum, proposta por 

Rodrigo Alves Ribeiro em face de Francieli Minosso. Citada, a parte 

requerida apresentou contestação ao ID n° 15584198, onde pugnou pela 
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realização do exame de DNA. A parte requerente também pugnou pela 

realização do exame de DNA (ID n°15174181). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Considerando que há duvidas quanto a 

real paternidade da criança Nicolas Minosso Ribeiro, conforme alegado por 

ambas as partes, entendo plausível o deferimento dos requerimentos. 

Desta forma, designe-se data para coleta do material genético. Informo 

que o exame pericial será realizado pelo INSTITUTO DE PESQUISA 

CIENTÍFICA – IPC, sendo que o responsável pela coleta do material será o 

servidor WANDERLEY JOAQUIM DE BARROS, matrícula nº 12475, lotado 

na central de administração do fórum, que se responsabilizará de 

encaminhá-lo ao respectivo laboratório. CONSIGNO que o valor do exame, 

segundo tabela do laboratório supramencionado, é de R$ 280,00 

(duzentos e oitenta reais). Assim, INTIMEM-SE as partes (Rodrigo Alves 

Ribeiro e Francieli Minosso, bem como o menor Nícolas Minosso Ribeiro) 

para que compareçam na data aprazada portando os documentos 

pessoais (RG, CPF). Quanto ao autor, este afirmou que arcará com os 

valores do exame. Assim, deverá no ato da realização do mesmo, 

comparecer munido do valor para pagamento (R$280,00 – duzentos e 

oitenta reais). INTIME-SE. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 30 de outubro 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000802-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTHA LEMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELUIZIO VIEIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000802-82.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

SAMANTHA LEMOS RÉU: ELUIZIO VIEIRA DA SILVA Vistos, etc. Defiro o 

pedido ao ID n° 10864200. Com efeito, evidenciado que a parte requerente 

a sua representante legal estão residindo em Matupá/MT, é do Juízo dessa 

localidade a competência absoluta para o processo e julgamento da 

causa, na forma do art. 147, I, da Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados 

(grifei): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA EM QUE 

PASSARAM A RESIDIR O MENOR E SUA GENITORA. PREVALÊNCIA DA 

REGRA ESPECÍFICA DE COMPETÊNCIA DO ART. 147, I E II, DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SOBRE A NORMA DO ART. 87 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRAMITAÇÃO DO FEITO NA COMARCA EM 

QUE RESIDEM OS RESPONSÁVEIS E A CRIANÇA. MANEIRA MAIS 

ADEQUADA DE ATENDER AOS INTERESSES DA INFÂNCIA E IMPRIMIR 

CELERIDADE AO FEITO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA PERPETUATIO 

JURISDICIONIS DIANTE DA SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 

INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

IRRELEVÂNCIA DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO. 

NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO SUSCITANTE DA 

SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL/SC. CONFLITO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. "Em respeito à regra que dispõe que os 

interesses dos menores devem sobrepor-se a quaisquer outros nas 

ações em que se busca a regulamentação do direito de visita aos filhos, o 

juízo competente para conhecer da causa deve ser aquele no qual 

residem os infantes, por atender da melhor maneira seus interesses e 

facilitar a instrução do feito" (TJSC, Agravo de Instrumento n. , de Joinville, 

Relator: Des. Joel Dias Figueira Júnior, julgado em 11/01/2011). (TJ-SC - 

CC: 235827 SC 2011.023582-7, Relator: Denise Volpato, Data de 

Julgamento: 24/10/2011, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de 

Publicação: Conflito de Competência n. , de São Bento do Sul) CONFLITO 

POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS DE MODIFICAÇÃO DE 

GUARDA E DE BUSCA E APREENSÃO DE FILHO MENOR. GUARDA JÁ 

EXERCIDA POR UM DOS GENITORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ART. 147, I). SÚMULA 

383/STJ. 1. A competência para dirimir as questões referentes à guarda 

de menor é, em princípio, do Juízo do foro do domicílio de quem já a exerce 

legalmente, nos termos do que dispõe o art. 147, I, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente. 2. Nos termos do enunciado da Súmula 383/STJ, "A 

competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda". 3. 

Conflito de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO 

DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE RECIFE - PE. 

(CC 126.175/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 11/12/2013, DJe 14/03/2014) Ante o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca de Matupá/MT, para o qual 

determino a remessa dos presentes autos, com as anotações e baixas 

devidas. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001520-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE TERESINHA PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos n. 1001520-16.2016.8.11.0040. Exequente: Por 

do Sol Urbanizações Ltda Executado: Rosane Teresinha Pereira Da Silva 

Vistos, etc. INDEFIRO o pedido do exequente ao id nº 11420892, tendo em 

vista que até a presente data não houve a citação da parte executada. 

Assim, INTIME-SE o exequente para que promova a citação do executado 

no prazo legal. Decorrido o prazo sem manifestação, desde já determino a 

SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da CNGC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001388-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS CACHOEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos nº: 1001388-22.2017.8.11.0040. Requerente: 

Banco Bradesco Financiamentos S/A REQUERIDO: Francisco de Assis 

Cachoeira Alves Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, 

com pedido de liminar movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS CACHOEIRA ALVES. O autor 

sustenta que as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário sob o 

número 4376145107, destinado a aquisição do veículo modelo GOL 1.6 

POWER, marca VOLKSWAGEN, ano de fabricação 2009, cor branca, 

placa NPO6789. Aduz que o montante referente a Cédula de Crédito 

Bancário seria restituída pelo requerido em 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais, todavia, aduz que este deixou de efetuar os pagamentos a partir 

da 17º parcela, com vencimento datado de 07/10/2016. Relatou que 

notificou o devedor extrajudicialmente. É o relatório. DECIDO. De acordo 

com o Decreto Lei n° 911/69, em seu art. 3º “O proprietário fiduciário ou 

credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo 

§ 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro 

a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 

Analisando detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico 

entabulado pelas partes tem por objeto a aquisição do veículo marca 

modelo GOL 1.6 POWER, marca VOLKSWAGEN, ano de fabricação 2009, 

cor branca, placa NPO6789. Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor 

procedeu à sua notificação extrajudicial, sendo que, mesmo após a 

referida notificação, o requerido permaneceu inadimplente. Desta forma, 

nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente comprovada 
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o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na 

hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A comprovação da 

mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do 

bem móvel descrito na exordial, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para 

determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e seus 

documentos, depositando-os em mãos do requerente, na pessoa por ele 

designada. Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores apresentados 

na inicial, oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 

3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que 

tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. 

Depois de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no 

RENAVAM por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para 

terceiros. Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) 

dias sem que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam 

consolidadas a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, nos termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, 

não sendo o bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, 

INTIME-SE a parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto 

lei 911/69. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 31 de 

Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004228-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDECIR FRIGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos nº: 1004228-05.2017.8.11.0040. Requerente: 

Banco Bradesco Financiamentos S/A Requerido: Claudecir Frigo Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar 

movida por BRADESCO FINANCIAMENTOS em desfavor de CLAUDECIR 

FRIGO. Sustenta o autor que concedeu ao requerido financiamento no 

valor de R$ 15.795,45 (quinze mil, setecentos e noventa e cinco reais e 

quarenta e cinco centavos), para aquisição do veículo marca FIAT, Chassi 

9BD15844AD6715547, modelo UNO MILLE FIRE WAY ECONOMY (CELEBR 

2) 1.0 8V 4P, placa NUB-5873, cor branca, movido álcool/gasolina, 

ano/mod. 2012/2013, RENAVAM 00466347006. Alega ainda que o 

requerido comprometeu-se a restituir o valor em 48 (quarenta e oito) 

parcelas mensais, no valor de R$ 515,13 (quinhentos e quinze reais e 

treze centavos), todavia encontra-se inadimplente desde a 26º prestação 

datada de 04/04/2017. Relatou que notificou o devedor extrajudicialmente. 

É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que o 

negócio jurídico entabulado pelas partes tem por objeto uma cédula de 

crédito bancário para aquisição de veículo com garantia de real. 

Inadimplida a obrigação pela parte ré, o autor procedeu à sua notificação 

extrajudicial, sendo que, mesmo após a referida notificação, o requerido 

permaneceu inadimplente. Sendo assim, presentes os requisitos do 

Decreto Lei 911/69, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar a 

expedição do mandado de busca a apreensão do bem e seus 

documentos, depositando-os em mãos do requerente. Executada a liminar, 

CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar integralmente a dívida, 

conforme os valores apresentados na inicial, oportunidade em que o bem 

lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe 

permitido apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

execução da medida, mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no 

artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. INDEFIRO o pedido de expedição de 

ofícios ao Detran e a Secretaria da Fazenda Estadual. Depois de efetuada 

a busca a apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM por 

intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem 

que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a 

propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos 

termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Por fim, não sendo o 

bem encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a 

parte autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 31 de Outubro de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001933-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON EDNEI TORQUATTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO OAB - MT0019182S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001933-29.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MAICON EDNEI TORQUATTO 

Processo: 1001933-29.2016.8.11.0040. Vistos, etc. Trata-se de ação pelo 

rito comum proposta por AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENO S/A, em face da MAICON EDNEI TORQUATTO. Ao ID nº 

14761299, as partes noticiaram a existência de acordo, pugnando por sua 

homologação e consequente extinção da ação, uma vez que houve o 

cumprimento do acordo celebrado. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O 

instrumento do acordo (id. 14761299) está em ordem, e, pois, apto a 

merecer homologação. Desse modo, considerando a manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma 

acordada. Ante a renúncia ao prazo recursal pelas partes, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 30 de Outubro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002232-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA TOMAZI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEDCLEY BRAZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1002232-69.2017.8.11.0040. Exequente: 

Kamylla Braz Tomazi Executado: Hedcley Braz Dos Santos Vistos, etc. 

Trata-se de ação pelo rito comum, proposta por KAMYLLA BRAZ TOMAZI, 

inicialmente representada por sua genitora Claudia Tomazi em face de 

HEDCLAY BRAZ DOS SANTOS, objetivando o pagamento da prestação 

alimentícia dos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2017, além das 

demais que se vencerem no curso do processo. Citado, o requerido 

apresentou justificação ao ID nº 11488580, informando não haver débitos 

a serem cobrados, considerando que realizou o pagamentos das 

parcelas, ora pleiteadas, mediante depósito. Instada, a autora informou 

que completou a maioridade, bem como que acordou o valor dos alimentos 

em atraso, nos autos da ação de exoneração de alimentos (Processo nº 

1000461-22.2018.8.11.0040), o qual será pago de forma parcelada, com 

último vencimento para 15/07/2019, pelo que postulou pela suspensão do 

presente feito. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. DECIDO. 

O caso é de extinção do feito, sem julgamento de mérito, ante a perda de 

objeto. Como é cediço, o interesse de agir, traduzido pela necessidade ou 

pela utilidade da tutela jurisdicional, que é um requisito prévio de 

admissibilidade do exame da questão de mérito, deve existir tanto no 
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momento do ajuizamento da ação, bem como durante toda a demanda, 

inclusive no instante em que a sentença é prolatada. No caso, uma vez 

acordados os valores em atraso, nos autos de nº 

1000461-22.2018.8.11.0040, não mais persiste a necessidade e a utilidade 

do prosseguimento da presente demanda. Ressalta-se que os valores em 

atraso acordados naquele feito, passa a constituir título executivo judicial, 

isto é, passível de execução em caso de descumprimento, não sendo 

portanto necessária a suspensão do presente feito até o cumprimento 

integral do acordo pactuado. Desse modo, a presente ação perde seu 

objeto, devendo, desse modo, ser extinta na forma do artigo 485, VI do 

CPC. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de providências, 

nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil. Sem custas a 

ressarcir vez que a autora atua sob o pálio da gratuidade da justiça. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

31 de Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003538-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ SCHWANTES (EXECUTADO)

SADI AFFONSO SCHWANTES (EXECUTADO)

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1003538-10.2016.8.11.0040. Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi 

Celeiro do MT Executado: Fabio Luiz Schwantes, Elio Guilherme 

Schwantes, Espólio de Sadi Affonso Schwantes Vistos, etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO 

MT em face de FABIO LUIZ SCHWANTES, ELIO GUILHERME SCHWANTES 

e SADI AFFONSO SCHWANTES, na qual objetiva o pagamento no valor de 

R$333.370,89(trezentos e trinta e três mil, trezentos e setenta reais e 

oitenta e nove centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário nº 

B40635713-5. Ao id. 15371831, as partes compareceram aos autos 

informando que transacionaram quanto ao objeto da presente ação, 

pugnando pela sua homologação e suspensão dos autos até 30/04/2021, 

data final para o adimplemento do acordo. É o necessário relatório. 

DECIDO. Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o novo acordo judicial celebrado entre as partes, uma vez que são 

elas maiores, capazes, estão regularmente representadas e os direitos em 

questão são disponíveis. Nos termos do artigo 922, caput, do CPC, 

SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para o integral 

cumprimento do débito (30/04/2021). Decorrido o prazo de suspensão, 

DÊ-SE vista ao exequente pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação, venham conclusos. REMETAM-SE os autos ao arquivo 

provisório, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o item 6.12.10 da CNGC. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de 

Outubro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001221-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT0017133A-O 

(ADVOGADO(A))

ANALICE MARANGONI OAB - 008.483.331-95 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO RAMOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

LAIS TIGRE PEREIRA (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001221-68.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LAIS TIGRE PEREIRA INVENTARIADO: ANTONIO SERGIO 

RAMOS VISTOS. Diante da decisão proferida pelo E. TJMT (AI nº 

1009631-41-2018), que concedeu parcialmente a antecipação de tutela 

recursal ao Agravo de Instrumento interposto por Anna Laura Ramos e 

Antônio Ramos em face de decisão proferida no Incidente de Remoção de 

Inventariante nº 1003102-80.2018.8.11.0040, para o fim de remover a Sra. 

Laís Tigre Pereira da função de inventariante e, para o encargo, nomear a 

herdeira menor Anna Laura Ramos para exercer o encargo, por meio de 

sua representante legal, Analice Marangoni, DETERMINO a intimação da 

nova inventariante para, no prazo de 05 (cinco) dias prestar compromisso, 

bem como apresentar as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes. No mais, cumpram-se os demais comandos da decisão de 

Id 12216123 (itens 3, 4, 5, 6 e 7). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003010-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para comprovar 

o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, uma vez que não juntou na 

petição retro mencionada, sob pena de devolução da Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001978-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. C. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, diante do recesso forense, redesignei para o dia 

08/02/2019, às 11:00 horas, a AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania SORRISO, 31 de 

outubro de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002715-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON DE BRITO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR FRANCO CARVALHO OAB - MT24647/A (ADVOGADO(A))

HELIO BICALHO GUIMARAES OAB - MG147795 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA DIAS DA SILVA BRITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, diante do recesso forense, redesignei para o dia 

08/02/2019, às 13:00 horas, a AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 31 de 

outubro de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 
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Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004392-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Glencore Importadora e Exportadora S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINIANO DE OLIVEIRA OAB - SP253975 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de 

justiça, devendo requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, BEM COMO, para efetuar o depósito do complemento da diligência no 

valor de R$ 2.068,60 (DOIS MIL E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA 

CENTAVOS),devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Complementação de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005715-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CASSOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

requerida, via DJE,para manifestar-se sobre a decisão ID 14713056

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005576-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA GOIS MARIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico que cancelei a audiência de mediação, uma 

vez que designada por equivoco. SORRISO, 31 de outubro de 2018. 

DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005576-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDUARDA GOIS MARIANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, diante do recesso forense, redesignei para o dia 

08/02/2019, às 15:00 horas, a AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 31 de 

outubro de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004990-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ROQUE LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILLES DIAS OAB - SP171939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERLEY LUIZ ROEDER (REQUERIDO)

 

Ante a diligência negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução da 

deprecata caso não haja manifestação no prazo de 30 dias. Destaco, 

ainda, que caso a providência requerida exija diligência de Oficial de 

Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005132-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. J. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que, diante do recesso forense, redesignei para o dia 

08/02/2019, às 16:00 horas, a AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 31 de 

outubro de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005467-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. T. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA RETRO, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84024 Nr: 3179-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BENEDITO DA SILVA MERCADO-ME, LUIZ 

BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com o fim de intimar a parte autora para ciência e, 

querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do ofício retro 

juntado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46898 Nr: 3818-76.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO NABHAN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim de Jesus Botti 

Campos - OAB:155665/SP, WILLIAM CAMPANHARO - OAB:186776/SP

 Ante a decisão retro, impulsiono os presentes autos com o fim de intimar 

a parte requerida, na pessoa de seu advogado, para comparecer na 

Secretaria desse juízo para assinar o termo de penhora dos semoventes, 

o qual deverá ficar na posse dos mesmos na condição de fiel depositário.

Impulsiono, ainda, os autos com o fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, nos termos do art. 844, do CPC, efetuar o recolhimento 

da guia da certidão de Registro de Penhora, no site do Tribunal de Justiça 

www.tjmt.jus.br, e apresenta-la junto a esta Secretaria para retirada do 

Termo/Certidão de penhora e averba-la no registro competente. 

Impulsiono, também, para, no prazo de 05 dias, providenciar o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, querendo, 

retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46898 Nr: 3818-76.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO NABHAN GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim de Jesus Botti 

Campos - OAB:155665/SP, WILLIAM CAMPANHARO - OAB:186776/SP

 Vistos.

1. Sem delongas cumpra-se a decisão de fls. 112, expedindo-se o 

necessário para redução a termo da penhora dos bens semoventes de 

fls. 100/101.

2. No que tange à petição de fls. 123/125, diante da apresentação de 

certidão de matrícula dos bens imóveis atestando a titularidade da parte 

executada, DEFIRO a penhora sobre os bens indicados. Lavre-se o 

respectivo termo, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC, constituindo-se a 

parte executada como fiel depositária do bem.

3. Após, expeça-se mandado/precatória para avaliação do bem e, ato 

contínuo, caso não tenha advogado constituído nos autos, proceda a 

intimação pessoal da parte executada quanto à efetivação do ato 

constritivo (art. 841, §§ 1º e 2º, NCPC). Sendo casada a parte executada, 

seu cônjuge também deverá ser intimado, na forma do art. 842 do NCPC.

4. Consigno que, para eficácia perante terceiros, competirá à parte 

exequente providenciar a averbação da penhora às margens da matrícula 

do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 844 do 

NCPC. De igual modo, consigno que a parte exequente deverá atentar ao 

disposto no art. 799 do NCPC, providenciando as intimações pertinentes, 

caso necessário.

5. Por fim, com relação ao pedido de penhora no rosto dos autos (fls. 

123/125), considerando que foi depositado judicialmente o valor de R$ 

72.333,21 (setenta e dois mil trezentos e trinta e três reais e vinte e um 

centavos), no processo nº 1877-69.2017.811.0107 da Comarca de Nova 

Ubiratã/MT, DEFIRO a penhora no rosto dos autos, e para tanto expeça-se 

ofício à Comarca de Nova Ubiratã/MT para que seja realizada a penhora do 

valor no rosto dos autos n.º 1877-69.2017.811.0107 daquela comarca, 

tudo na forma do art. 860 do NCPC.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 136248 Nr: 8614-66.2015.811.0040

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELZA FERRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO SANTOS 

- OAB:, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A, TERESA ARRUDA 

ALVIM WAMBIER - OAB:15.732-A

 Diante de todo o exposto, em observância ao disposto no artigo 550, §§ 

2º, 4º, 5º e 6º, do CPC, JULGO PPROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO 

a parte requerida a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno, ainda a parte 

requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de 

apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, 

com posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 

3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 139881 Nr: 10594-48.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIMOTEO ANTONIO GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com 

fundamento nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §2º do CPC, ficando suspensa a cobrança, diante 

dos benefícios da AJG que desde já defiro ao autor.Transitada em julgado 

esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária 

para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se 

os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85558 Nr: 4908-17.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPS, SLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 VISTOS.
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Considerando que a busca de ativos financeiros realizada através do 

sistema BACENJUD abrange, além de bancos, as cooperativas de crédito, 

e não restado demonstrado nos autos que a executada possui cotas de 

capital social da cooperativa Sicredi, sendo apenas cooperada, INDEFIRO 

o pedido de fls. 231/233.

Posto isto, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130661 Nr: 5671-76.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 

-EPP, ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de 

consequência, nos termos do artigo 702, § 8º do referido códex, constituo 

o débito representado no contrato de abertura de crédito em título 

executivo judicial, no valor descrito no demonstrativo de conta vinculada 

de fls. 56/60, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC, sobre o qual incidirá 

correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida 

e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.Condeno a parte 

embargante ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 

82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.CONVERTIDO o 

mandado inicial em mandado executivo, este passará a tramitar segundo o 

rito especial do art. 523, devendo a parte exequente observar e cumprir o 

disposto no art. 524, ambos do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso - MT, 03 de outubro de 2018.GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI,Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116836 Nr: 7749-77.2014.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILFO PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - 

OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elpídio Alves Filho - 

OAB:5063-A, ÉSLEN PARRON MENDES - OAB:17909/O

 VISTOS.

Considerando o postulado nas fls. 403/404, defiro o pleito, proceda-se a 

restrição total das carretas conforme determinado em decisão de fls. 

398/399, bem como a devida baixa no caminhão trator MERCEDES BENS, 

1938 S, 2001/2001, branco, KEL3926, chassi 9MB6931961B268760, 

renavam 00761249540, já que o veículo encontra-se em posse do 

requerente.

No mais, considerando o retorno da missiva, cumpra-se a decisão de fls. 

398/399.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Sorriso/MT, 25 de setembro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 126266 Nr: 3163-60.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Ante ao exposto, e por tudo mais que nos autos consta, ACOLHO os 

embargos monitórios e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPCTransitada em julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Sorriso - MT, 25 de outubro de 2018.GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI,Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35490 Nr: 4621-30.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO, MAMEDE STELLATO, 

LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, FRANCISCO CARLOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ESTEVES STELLATO 

- OAB:10825

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que desde a primeira tentativa frustrada 

de localização dos executados Francisco Carlos Lara e Mamede Stellato 

(fls. 47/48), em 28/11/2006, a parte exequente não apresentou nenhum 

outro endereço para o fim de possibilitar a citação dos executados 

faltantes.

Deste modo, e considerando que cabe ao exequente manter atualizados 

os dados dos devedores, ou ao menos, postular pela busca de seus 

endereços, INDEFIRO o pedido de fls. 157/159.

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO POR TITULO 

EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO 

DE ARRESTO ONLINE PELO BACEN JUD ANTES DA CITAÇÃO – 

APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 655-A DO CPC – AUSÊNCIA DE 

CITAÇÃO DOS AGRAVADOS – OBRIGAÇÃO DO EXEQUENTE EM MANTER 

ATUALIZADOS OS DADOS DO DEVEDOR - REQUISITO DA RELEVÂNCIA 

DA FUNDAMENTAÇÃO, AFASTADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO 

DESPROVIDO. Nada obstante a possibilidade do arresto online antes da 

citação do devedor (art. 653 do CPC), é importante observar a 

inocorrência de todas as tentativas de localização do devedor/Agravado 

como requisito essencial à concessão do arresto, revestindo o comando 

agravado de acerto no que tange ao dever de cautela indispensável à 

admissibilidade da medida de urgência" (AI 140646/2013, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015) - 

destaquei.

Posto isto, DETERMINO a intimação do exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42890 Nr: 5708-84.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ STELLATO, MAMEDE STELLATO, 

LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA, FRANCISCO CARLOS LARA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 261 de 1058



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT, 

RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Ante ao exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO para reconhecer a 

inexigibilidade do título que embasa a execução ora embargada, 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Como consequência imediata, JULGO EXTINTO o processo 

executivo 5708-84.2007.811.0040 (Código 42890 – em apenso), com 

fulcro no artigo 924, inciso III, do mesmo diploma processual.Condeno o 

embargado/exequente nas custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, ao quais arbitro em 15% sobre o valor atualizado 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º e incisos, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se. Lado outro, 

havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso - MT, 23 de outubro de 2018.GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 46306 Nr: 3230-69.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ STELLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Ante ao exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO para reconhecer a 

inexigibilidade do título que embasa a execução ora embargada, 

resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Como consequência imediata, JULGO EXTINTO o processo 

executivo 5708-84.2007.811.0040 (Código 42890 – em apenso), com 

fulcro no artigo 924, inciso III, do mesmo diploma processual.Condeno o 

embargado/exequente nas custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, ao quais arbitro em 15% sobre o valor atualizado 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º e incisos, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado esta sentença, arquive-se. Lado outro, 

havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso - MT, 23 de outubro de 2018.GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 26024 Nr: 584-91.2005.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OB(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da manifestação e documentos de fls. 346/364, INTIME-SE a 

inventariante para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que de direito, nos termos do artigo 10, do CPC.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149963 Nr: 4108-13.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessika Rodrigues Borges - 

OAB:20940, MÁRIO DE QUEIROZ BARBOSA NETO - OAB:308958SP, 

PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - OAB:305877, RENATA 

CRISTINA PASTORINO GUIMARÃES RIBEIRO - OAB:197485 sp

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,22 (dez mil e 

vinte e dois centavos), a título de ressarcimento danos materiais, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, conforme 

art. 405, do CC e correção monetária pelo índice INPC, a partir do 

desembolso. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de 

Processo Civil.Nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, 

estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.Após o trânsito em 

julgado, nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC, 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso - MT, 22 de 

outubro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito, em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145490 Nr: 1693-57.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito desta demanda e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão lançada na inicial, tão somente para reconhecer 

a nulidade da cobrança do "pagamento a terceiros autorizados pelo 

consumidor", no valor de R$ 1.234,41 (um mil, duzentos e trinta e quatro 

reais e quarenta e um centavos), determinando a restituição do valor à 

autora, atualizado monetariamente a partir do desembolso e acrescido de 

juros de mora a partir da citação.Condeno a autora ao pagamento das 

custas judiciais, despesas e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, 

§ 2º, c.c. art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Mas, 

sendo a parte beneficiária da gratuidade judiciária, resta suspensa a 

exigibilidade do pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, 

intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, com 

posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso - MT, 23 

de outubro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,Juiz de Direito,em 

Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59503 Nr: 2801-34.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO RUI SARDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 Vistos.

1) Fls. 327/328: recebo a petição como cumprimento de sentença.

2) INTIME-SE a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a conclusão do PRADE, bem como apresente aos autos o 

comprovante do pagamento da última parcela do acordo celebrado às fls. 

292.

3) Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Município de Sorriso/MT para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias informe se houve a compensação do valor 

correspondente à segunda parcela do acordo (fls. 297/298), conforme 

requerido no item “b” de fls. 328.

 4) Após, vista ao MPE.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Sorriso - MT, 18 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128053 Nr: 4225-38.2015.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEB, RBFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

resolvendo o mérito desta demanda, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso 

I, do atual Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. 

Sorriso - MT, 23 de outubro de 2018.GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI,Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105294 Nr: 8366-71.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSA, GSA, IRISLENE DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MENDEZ CARDINAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY FLORES - 

OAB:129.953/SP, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, 

MUNIR BOSSOE FLORES - OAB:250.507/SP

 Vistos.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação, bem como os pontos 

sugeridos pelas partes.

 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 12 DE março DE 2019, ÀS 

13:30 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125249 Nr: 2552-10.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS FOSCARIM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, Márcia Rodrigues Melo Ferreira - OAB:21809/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:5871

 DECLARO SANEADO O PROCESSO.Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual).DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele.Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado.INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores.FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Considerando que a 

produção da prova pericial foi pleiteada pela parte requerida, conforme fls. 

158/158v, DETERMINO a intimação da mesma para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, depositar a integralidade do valor devido dos honorários (Art. 465, 

§3º c/c artigo 95, ambos do CPC).Deixo consignado que 50% do valor 

depositado será liberado no início da perícia e o restante após a entrega 

do laudo em Juízo (Art. 465, §4º, CPC).Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso, 22 de outubro de 2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI,Juiz de Direito,em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128434 Nr: 4454-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBRICA DE MÓVEIS RECH LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13.154/MT

 Vistos.

1.) Os autos tramitaram regularmente até o momento, motivo pelo qual 
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passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do art. 357 do NCPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

2.) A preliminar se confunde com o próprio mérito e será analisada na 

sentença.

3.) Assim, superadas as preliminares, fixo como PONTOS 

CONTROVERTIDOS as matérias elencadas na inicial e 

contestação/reconvenção, bem como os pontos sugeridos pelas partes 

nas manifestações retro).

4.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, 

consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes 

litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 12 DE março DE 2019, ÀS 

15:00 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento.

 5.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

6.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 22 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 28746 Nr: 3155-35.2005.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO VITES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO R. FERREIRA E CIA LTDA, JOSÉ 

CARLOS RAMOS GUAIÇARA - FERT AGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MATEUS MENEGON - 

OAB:11 229-B-MT

 VISTOS.

1.) Na forma dos artigos 110, 313, § 2º, inciso II, e 687/692 do CPC, recebo 

o pedido de habilitação dos sucessores do falecido Cristiano Vites da 

Silva. Em prosseguimento ao feito, determino a intimação da parte adversa, 

na pessoa de seus advogados constituídos, para se pronunciar, no prazo 

de 05 dias, conforme determina o art. 690 do CPC.

2.) Não havendo impugnação, desde já fica deferida a habilitação dos 

herdeiros indicados, procedendo-se as anotações pertinentes junto ao 

Sistema Apolo-TJMT, inclusive com a emissão de nova etiqueta para a 

capa dos autos. Na sequência, intime-se a parte interessada para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 15 dias, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

3.) Havendo impugnação, voltem conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 129222 Nr: 4897-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLYANS LUIZ CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial,CONFIRMANDO a medida liminar deferida às fls. 22/26. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo 

Civil.CONDENO solidariamente as requeridas ao pagamento de custas, 

despesas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.EXPEÇA-SE o necessário 

para a baixa da caução de fls. 99, devendo o interessado promover ao 

recolhimento dos emolumentos do cartório.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação 

de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância 

superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 23 de outubro de 2018.Glauber 

LingiardiStrachiciniJuiz de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131087 Nr: 5914-20.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLYANS LUIZ CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para DECLARAR inexistente o débito constante de fls. 26, confirmando a 

tutela antecipada deferida às fls. 22/26 dos autos da Ação Cautelar 

apensa (Código 129222), e CONDENAR a demandada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso (súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento 

definitivo (súmula 362/STJ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual 

Código de Processo Civil.CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.OFICIE-SE o 

Cartório do 2º Ofício para baixa definitiva do protesto constante de fls. 15 

dos autos de Código nº 129222, apensos, devendo a parte interessada 

promover o depósito dos emolumentos do cartório.Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

caute las de praxe.Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 23 de outubro de 2018.Glauber Lingiardi 

StrachiciniJuiz de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 146538 Nr: 2240-97.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO FERNANDO MAMEDE CAMARGO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS 

DO AMAPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12.574, RENATO JOSE CURY - OAB:154351, RICARDO 

GONÇALVES SANTOS - OAB:104.349 SP

 Assim, REVOGO a gratuidade judiciária antes concedida ao autor, e 

determino a sua intimação, via DJe, para que, no prazo de 15 dias após a 

preclusão desta decisão, efetue o recolhimento das custas judiciais e 

taxas judiciárias para regular prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. Em igual prazo, deverá a parte autora recolher as despesas 

processuais dos atos já praticados.Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 26 

de outubro de 2018.GLAUBER LINGIARDI STRACHICINIJuiz de Direito,em 

Substituição Legal(Portaria 713/2017/PRES)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 25726 Nr: 303-38.2005.811.0040
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURI ARTEMIO HUBNER - ESPOLIO, HERONILDES 

HARUE HARA HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITEVAR STEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GORDIN FREIRE - 

OAB:7191/MS, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que em decisão de fls. 182/183 foi 

saneado o feito e deferida a produção de prova pericial no pleiteada pela 

parte autora para o fim de demonstrar o ano de fabricação do trator, a 

diferença do preço comercial entre um trator esteira D6-D ano de 1991 

para um do mesmo modelo do ano de 1981, o tempo de vida útil do trator e 

se a diferença de idade da máquina acarreta aumento no custo de sua 

manutenção (fls. 202/203).

No entanto, considerando que no pedido inicial a parte autora postulou 

pela indenização no valor correspondente a diferença de preço de uma 

máquina fabricada no ano de 1991 e outra fabricada no ano de 1981, 

pedindo expressamente que a apuração seja "procedida através de 

expedição de ofícios às empresas especializadas" (sic), o que, inclusive, 

pode ser realizado em eventual liquidação de sentença, entendo que a 

prova pericial anteriormente deferida se mostra desnecessária e 

impertinente, ainda mais considerando a prova documental produzida no 

feito.

Diante disto, REVOGO as decisões de fls. 182/183 e 212/214 no que tange 

à realização de prova pericial, declarando por encerrada a instrução 

processual.

COMUNIQUE-SE o perito judicial nomeado.

No mais, DETERMINO a intimação das partes para apresentação de 

memorais finais, no prazo de sucessivo de 15 (quinze) dias, iniciando pelo 

embargante (art. 364, §2º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 23 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 147896 Nr: 2939-88.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO LUIZ SANT ANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA BRAVA URBANIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 VISTOS.

1.) Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do CPC. As 

partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas.

 2.) Ausentes questões preliminares ao mérito, estabeleço como PONTOS 

CONTROVERTIDOS as matérias já levantas na inicial e contestação, bem 

como os pontos sugeridos pelas partes.

 3.) Em prosseguimento ao feito e levando-se em consideração a r. 

decisão que ordenou a inversão do ônus da prova, DEFIRO a produção de 

prova oral, consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do 

representante legal da requerida, conforme manifestações de fls. 812/816. 

Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

designando desde logo o DIA 12 DE MARÇO DE 2019, ÀS 14:15 HORAS 

para audiência de instrução, debates e julgamento.

 4.) Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo.

5.) Mantenho a medida liminar deferida às fls. 205/211 pelos seus próprios 

fundamentos, não havendo que se falar em reconsideração da r. decisão 

judicial, posto que eventual irresignação deve ser manejada pela via 

recursal adequada.

6.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso - MT, 25 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 125726 Nr: 2838-85.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 VISTOS.

1.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores.

2.) Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do CPC. 

Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo

3.) Cumpram-se as determinações finais da r. sentença quanto às verbas 

de sucumbência, se o caso.

 4.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 29 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 200783 Nr: 10052-25.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLO, ACMO, DO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT, IZABELA BEDIN - OAB:24.264, MIRIAM DE MATOS 

BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.) Nos termos do art. 12 da Resolução 03/2018 do TJMT, o ajuizamento de 

petição inicial deve ser obrigatoriamente feito via Sistema PJE, sendo 

vedado o recebimento em meio físico, “in verbis”:

Art. 12: A partir da implantação do Sistema PJe nas Unidades ou Órgãos 

Jurisdicionais do Estado de Mato Grosso, o recebimento de petição inicial 

ou intermediária relativas aos processos que neles tramitam somente 

poderá ocorrer no meio eletrônico, vedado ao setor de protocolo o 

recebimento na forma física, ressalvadas as hipóteses previstas nesta 

Resolução, na Resolução n. 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça e 

leis específicas que regem a matéria.

§ 1º: O magistrado determinará o cancelamento do protocolo e/ou o 

arquivamento da petição protocolada equivocadamente por meio físico, 

intimando-se a parte autora, por publicação no DJe, para retirada do 

documento, no prazo de até 45 dias.

2.) Consigno, por oportuno, que a hipótese em comento não se enquadra 

nas exceções previstas no art. 13 da citada resolução, tendo em vista que 

o processo principal já se encontra arquivado (art. 13, inciso I).

3.) Acrescento, ademais, que por interpretação analógica à Súmula n.º 

235 do STJ, estando o processo principal já sentenciado e arquivado, não 
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se justifica a distribuição da presente demanda “por dependência”, visto 

inexistir risco de decisões conflitantes, sendo o caso, portanto, de 

distribuição livre (vide: TJMT, CC 132294/2013, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2014).

4.) Diante de tais ponderações, com fundamento no art. 12, § 1º, da 

Resolução n.º 03/2018 do Eg. TJMT, determino o cancelamento do 

protocolo/distribuição, intimando-se a parte autora para retirar a 

documentação pertinente e promover a correta distribuição do feito, via 

Sistema PJE no prazo de 45 dias. Transcorrido o prazo, arquive-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Sorriso - MT, 29 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito,

em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 121770 Nr: 433-76.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO DONATO REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KIVEL VEÍCULOS LTDA, MOTOMAGAZINE 

AUTOMOTORES LTDA - FORD TROPICAL, FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436/SP, CLEBER SIMÃO CAMPARINI - OAB:286.950, CRISTIAN 

BARICHELLO - OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:MT-9647 - B, MARCUS VINÍCIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:175.803, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/O

 Vistos.

1.) Diante da manifestação de fls. 284/285, DEFIRO a reabertura do prazo 

de 10 dias à parte requerida Kivel Veículos Ltda. para os fins já 

consignados na decisão de fls. 281.

2.) Após, tornem conclusos para saneamento.

Sorriso - MT, 29 de outubro de 2018.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 13721 Nr: 805-79.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLMIRO MARSANGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO, 

COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Vistos.

1) Fls. 187/188: defiro.

2) Depreque-se a avaliação e demais atos expropriatórios do imóvel 

penhorado.

3) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 163002 Nr: 10996-95.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLMIRO MARSANGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 Vistos.

SENTENÇA

 Trata-se de embargos à execução propostos por MANOEL PINHEIRO DE 

OLIVEIRA em face de DEOLMIRO MARSANGO, ambos devidamente 

qualificados.

Citado via edital, o embargante apresentou embargos à execução por meio 

de curador especial, o qual promoveu a defesa por meio de negativa geral. 

Instado, o embagado, pugnou pela improcedência dos embargos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito.

Citado via edital, o requerido, por meio de curador especial, apresentou 

embargos à execução, por negativa geral. Contudo, não restou 

comprovado as matérias arguidas pelo embargante, razão pela rejeito os 

embargos opostos.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor atualizado 

da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC, ficando, contudo 

suspensa a exigibilidade, por ser feito patrocinado por defensor dativo.

Havendo recurso de apelação, oportunize a apresentação de 

contrarrazões, após remeta-se os autos ao E. TJ, para processar e julgar.

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111356 Nr: 3418-52.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Martim Schalco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 VISTOS.

1.) Trata-se de cumprimento voluntário de sentença promovido pela parte 

sucumbente, na forma do art. 526 do NCPC, tendo a parte autora 

manifestado conjuntamente sua anuência aos valores.

2.) Assim, declaro satisfeita a obrigação constante da r. sentença, e julgo 

extinto o feito, com fulcro no art. 526, § 3º, c.c. art. 924, II, ambos do CPC. 

Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo, 

inclusive ao perito.

3.) Cumpram-se as determinações finais da r. sentença quanto às verbas 

de sucumbência, se o caso.

 4.) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83700 Nr: 2792-38.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY GETÚLIO FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCEU ROSSATO, AVIAÇÃO AGRÍCOLA 

FORMEHL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, ANA LÚCIA STEFFANELO - OAB:4.709-B, RODRIGO 

ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para CONDENAR os requeridos DILCEU ROSSATO e - AGRIFOR - 

AVIAÇÃO AGRÍCOLA FORMEHL LTDA., solidariamente, ao pagamento de 

indenização por danos materiais no valor correspondente a 45.221,04 

sacas de 60Kg de milho, pela cotação média da “safrinha-2011”, com 

acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso 
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(Súmula 54, STJ) e correção monetária pelo índice INPC, a partir do efetivo 

prejuízo (súmula 43, STJ). Por conseguinte, JULGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Por força do princípio da causalidade, e considerando que a 

parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido inicial (art. 86, p. único, 

CPC), CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas, 

despesas e honorários advocatícios, estes fixadosem 15% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 dias, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Lado outro, havendo apelação, 

proceda a intimação da parte contrária para apresentação de 

contrarrazões, com posterior remessa para a instância superior, na forma 

do art. 1.010 do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101989 Nr: 4912-83.2013.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO KASSNER - 

OAB:18921 O, CARLA LAGEMANN GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, 

JAURY TRINDADE CHALITO - OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIRO MACIEL, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002096-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

D. S. D. O. (REQUERENTE)

L. S. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL FREIRE DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SORRISO/MT (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE CITAÇÃO TERCEIROS E 

INTERESSADOS PRAZO DE __30_ DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

PROCESSO n. 1002096-72.2017.8.11.0040 Valor da causa: $131,167.54 

ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: Nome: 

SOELI SOUZA SANTANA Endereço: Rua São Celestino, 1668, Jardim 

Primavera II, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: DEBORA SANTANA 

DE OLIVEIRA Endereço: Rua São Celestino, 1668, Jardim Primavera II, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Nome: LUCAS SANTANA DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua São Celestino, 1668, Jardim Primavera II, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: MANOEL FREIRE DE OLIVEIRA 

Endereço: Rua São Celestino, 1668, Jardim Primavera II, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 FINALIDADE: CITAR TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da 

petição inicial e das primeiras declarações a seguir transcrita em resumo, 

bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo, documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste. RESUMO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES : Do Autor da 

Herança- O presente inventário é relativo aos bens deixados por Manoel 

Freire de Oliveira, que era brasileiro, convivente, portador do RG nº 

1065041-5 SSP/MT, inscrito no CPF nº. 365.658.143-68, o qual residia na 

Rua São Celestino, nº. 1668, bairro Primavera II, Sorriso/MT, Cep. 

78.890-000, e faleceu no Hospital Regional deste município de Sorriso – 

MT, aos 47 anos de idade, no dia 22 de janeiro de 2017, sem deixar 

testamento. O falecido tem como herdeiros, além da sua companheira, a 

Sra. Soeli Souza Santana, 02 (dois) filhos, os menores Lucas Santana de 

Oliveira, atualmente com 14 anos e Débora Santana de Oliveira, atualmente 

com 12 anos, os quais já foram qualificados na inicial. Por ocasião de seu 

falecimento, o Sr. Manoel Freire de Oliveira deixou os seguintes bens a 

inventariar: - Um imóvel residencial constituído pelo lote urbano nº. 06, da 

quadra 04, situado na Rua São Celestino, esquina com rua Floriano 

Peixoto, nº. 1668, bairro Jardim Primavera, com área de 328m², situado 

neste município de Sorriso/MT, com matrícula nº. 30.955, da folha 01F, livro 

nº. 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, avaliado em 

R$116.667,08 (cento e dezesseis mil seiscentos e sessenta e sete reais e 

oito centavos), o qual fora adquirido pelo falecido junto a Imobiliária 

Independência, conforme comprova a cópia do contrato de compra e 

venda anexo. - Uma veículo marca GM, modelo Celta 4P Life, ano/modelo 

2008/2009, cor preta, placa AQF-8865/MT, RENAVAM nº. 00972328114, 

avaliado em R$15.203,00 (quinze mil e duzentos e três reais), conforme 

tabela FIPE anexa. Conforme narrado na inicial, sobre o veículo 

pertencente ao espólio existem débitos pendentes, decorrentes de 

impostos e multas não quitados. No que tange à partilha dos bens 

pertencente ao espólio, acordam os requerentes para que se proceda na 

forma do artigo 1.829, do Código Civil, ou seja, caberá à companheira, sra. 

Soeli Souza Santana, 50% dos bens a título de meação, sendo os outros 

50% divididos igualmente entre os filhos. Cabe aqui ressaltar novamente 

que a Sra. Soeli Souza Santana convivia aos moldes da união estável com 

o “de cujus” há 15 (quinze) anos, sendo que ambos os bens pertencentes 

ao espólio foram adquiridos de forma onerosa na vigência da união 

estável. No mais, importante destacar aqui que o STF no julgamento do 

Recurso Extraordinário RE nº. 878694, na data de 10/05/2017, proferiu 

decisão reconhecendo de forma incidental a inconstitucionalidade do art. 

1.790 do CC/2002, vindo a declarar o direito da companheira a participar 

da herança de seu companheiro em conformidade com o regime jurídico 

estabelecido no art. 1.829 do Código Civil de 2002.Diante das 

considerações acima, assim ficará o quinhão que caberá a cada herdeiro: 

- Sra. Soeli Souza Santana, então companheira, quinhão equivalente a 

50% dos bens do espólio, a título de meação; - Lucas Santana de Oliveira, 

filho menor e herdeiro, quinhão equivalente a 25% dos bens do espólio; - 

Débora Santana de Oliveira, filha menor e herdeira, quinhão equivalente a 

25% dos bens do espólio. DECISÃO/DESPACHO: "Vistos. 1) Diante do 

parecer ministerial de Id e da assinatura do termo de compromisso, 

INTIME-SE o inventariante devidamente intimado de que deverá apresentar 

as primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 

620 do NCPC. 2) Prestadas as primeiras declarações, CITEM-SE eventuais 

herdeiros, por edital. Sem prejuízo, INTIME-SE a Fazenda Pública. 3) No 

mais, acolho o parecer ministerial de Id e DETERMINO que a inventariante 

nomeada apresente, no prazo assinalado acima, declarações de 

testemunhas que atestem a união estável alegada na exordial. 4) Após, 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. " E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
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expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Eu, 

DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ, digitei. SORRISO, 31 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000045-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOS SANTOS SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora do Oficio do 

INSS, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001503-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE APARECIDA PEREZ DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora acerca da 

petição de proposta de acordo, devendo se manifestar no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004707-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FARIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006162-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA GARCIA PEDREIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

PATRICIA ANGELICA GARCIA PEDREIRO GALVAGNI OAB - MT14060/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora da proposta de 

honorários, apresentada pela perita nomeada, devendo se manifestar no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANUARIA PEREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000091-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS SANTOS LUIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000091-43.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

SEBASTIAO DOS SANTOS LUIZ RÉU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos/BG. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 DE 

FEVEREIRO DE 2019, às 13:30h, registrando que as testemunhas a serem 

ouvidas em tal solenidade deverão ser arroladas no prazo de quinze dias 

a partir da intimação. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001509-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ATAIDE TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004703-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000436-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE MONTAGNANI DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001780-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DALLAVECHIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005713-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Invasores Não Identificados/Qualificados (RÉU)

GRACIR DA SILVA (RÉU)

JOSE ROSEVALDO DA SILVA (RÉU)

ISMAEL MARIANO DIAS (RÉU)

ANTONINHO BERNARDO BOFF (RÉU)

CACILDO VAZ SOUTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005713-40.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT RÉU: INVASORES NÃO 

IDENTIFICADOS/QUALIFICADOS, GRACIR DA SILVA, ISMAEL MARIANO 

DIAS, JOSE ROSEVALDO DA SILVA, ANTONINHO BERNARDO BOFF, 

CACILDO VAZ SOUTO Vistos/BG Certifique-se o decurso de prazo para 

apresentação de contestação dos demais requeridos, visto que somente o 

requerido José Rosevaldo da Silva apresentou contestação. Sem prejuízo, 

especifiquem as partes as eventuais provas que pretendam produzir, 

JUSTIFICANDO SUA IMPRESCINDIBILIDADE, no prazo de 15 dias, sob pena 

de preclusão e julgamento antecipado da lide. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005640-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA GEMMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005640-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

DULCINEIA GEMMI REQUERIDO: ESTADO DO MATO 

GROSSO/PROCURADORIA GERAL Vistos/BG. DULCINEIA GEMMI ajuizou a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO, 

controvertendo a multa aplicada por, supostamente, ter desmatado 

21,0718 hectares de área de reserva legal, que deu azo a CDA n. 

2017485633, requerendo, liminarmente, a sustação do protesto efetivado 

pela requerida com base na CDA citada, eis que estariam presentes os 

requisitos para tanto, haja vista que pretende depositar em juízo o valor 

atualizado constante na referida CDA. É o relatório. Decido. Analisando 

sumariamente os argumentos e a documentação apresentada, constato a 

possibilidade de deferimento da liminar requestada, no que toca à baixa do 

protesto, desde que haja a prestação de caução, eis que, pelos 

argumentos e a documentação apresentada, constato que o objeto da 

demanda é justamente discutir a dívida, sofrendo a autora 

antecipadamente os efeitos dos protestos enquanto ainda não foi definida 

tal questão. Portanto, após a garantia do Juízo, a parte autora não poderá 

sofrer antecipadamente os efeitos dos protestos enquanto perdura a 

discussão judicial a respeito da controvérsia, o que lhe causará restrição 

de crédito junto às instituições financeiras, estando presente o fumus boni 

iuris, primeiro requisito necessário para o deferimento in limine litis. Quanto 

ao periculum in mora, o simples fato da possibilidade de protesto e, 

consequentemente, inclusão do nome da requerente junto aos órgãos de 

restrição de crédito já é suficiente para o deferimento da medida liminar, 

em razão dos efeitos nefastos da negativação. Porém, a implementação 

da liminar deferida deve ser condicionada à comprovação da prestação de 

caução em dinheiro do valor atualizado da CDA, o que deverá ser feito 

através de depósito judicial em conta vinculada a estes autos, no prazo de 

05 dias. Posto isso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, determinando que, APÓS 

COMPROVADO O DEPÓSITO EM DINHEIRO DO VALOR ATUALIZADO DA 

CDA DE Nº 2017485633, seja procedida com a sustação ou baixa dos 

protestos/inscrições nos órgãos de restrição ao crédito enquanto 

perdurar a discussão da ação, referente aos títulos/protestos 

mencionados na inicial, condicionando, contudo, à depósito judicial do 

valor debatido. Portanto, ANTES da expedição do respectivo mandado, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar 

judicialmente o valor debatido. Depositado o valor, oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondentes acerca do 

conteúdo da presente decisão para cumprimento, intimando-se, ainda, a 

requerida para expedir certidão positiva com efeito de negativa, ACASO 

REQUERIDA PELA DEVEDORA/REQUERENTE. Para o caso de 

desobediência, fixo multa no valor de R$ 100,00 por dia de atraso, 

contados após o transcurso de 10 dias da intimação da presente decisão. 

Considerando as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação, determinando a 

citação da parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003885-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA LUPATINI SUTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004441-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO LUIZ PELLIZARI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE LIMA OAB - MT0014068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004832-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004840-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CAVANHOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004955-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005076-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLACI MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003456-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE ARRUDA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 96091 Nr: 8018-87.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEL & FERNANDES LTDA, EDILSON MEDINA 

CAPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado pela 

Fazenda Pública às fls. 99, julgo e declaro extinto o presente processo 

nos termos do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela executada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 129093 Nr: 4815-15.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR JOSÉ CONRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/DHConsiderando a necessidade de se apurar se há defasagem 

remuneratória, bem como o percentual da diferença decorrente da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV dos 

últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio o 

contador ALDO NUSS, endereço: Rua Campo Erê, 387-E, Bairro Pioneiro, 

CEP: 78.455-000, Lucas do Rio Verde/MT, tel: (65)99646-2728 e 

(65)3549-5171, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC).Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 

232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários periciais que será 

limitado a R$ 300,00 (trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 

(trezentos reais) os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos 

serviços prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar currículo, com comprovação da especialização, 

contatos profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do 

NCPC).Consistirá a perícia na apuração concreta de existência da 

defasagem defendida pelo requerente na inicial, e, acaso existente, qual o 

percentual devido, devendo as partes apresentar todos os documentos 

necessários à realização da perícia, sob pena de aplicação do disposto no 

artigo 400, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 123176 Nr: 1301-54.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ DA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

oposta pelo INSS, determinando a intimação da parte autora para 

elaboração de novos cálculos das parcelas atrasadas e dos honorários 

advocatícios, observando-se os índices de juros e correção monetária 

aplicados no acórdão de fls. 135, sobre os períodos acima descritos, 

devendo ser descontadas as parcelas já pagas administrativamente, bem 

como os honorários advocatícios deverão ser calculados apenas até a 

prolação da sentença.Com a juntada do cálculo, manifeste-se a parte 
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contrária, no prazo de 15 dias.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do 

art. 535 e seguintes do NCPC, observando as determinações acima.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135046 Nr: 7974-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUDIR ANTONIO CAMPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO 

LUIZ GOBBI - OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 218-220, no que tange aos honorários, 

homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 146152 Nr: 2042-60.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GILZA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, necessário se faz a expedição de ofício para o EADJ para 

que no prazo de 15 dias, traga aos autos documento que comprove quais 

valores já foram recebidos administrativamente à parte autora, a fim de 

que não haja pagamento em duplicidade, mormente porque a autora 

recebeu benefício de salário maternidade e, após, benefício de auxílio 

doença.Com a resposta do ofício nos autos, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 dias, apresente novo cálculo observando os valores 

já recebidos administrativamente, devendo estes ser devidamente 

descontados, bem como observando a data final para cálculo dos 

honorários advocatícios (data da sentença) e, ainda, o termo final para 

base de cálculo das parcelas atrasadas, devendo ser considerada a data 

de fls. 79.Aportando nos autos o referido cálculo, intime-se o executado 

para se manifestar, no prazo de 15 dias.Após, voltem-me os autos 

conclusos para análise.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 141856 Nr: 11535-95.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLITON ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por outro lado, caso o embargante pretenda rediscutir a causa, deve 

manejar o recurso cabível e não embargos de declaração. Conclui-se, 

portanto, que se trata de embargos de declaração visando discutir única e 

exclusivamente a justeza (erro/acerto) da decisão, embora seja manifesto 

na doutrina e jurisprudência que esta não é a via adequada para tanto. 

Ademais, sobre o tema sobre o qual circunda a insurgência do requerido, 

assim se posiciona a jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL. 

DESCONSIDERAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. O juiz não se vincula estritamente ao laudo pericial, 

podendo fixar a data de início da incapacidade que mais se aproxime à 

realidade dos fatos, tendo em vista o conjunto probatório produzido nos 

autos (grifei). 2. Uma vez provida apelação da parte autora, devem ser 

arbitrados os honorários advocatícios recursais, conforme o que está 

disposto no § 11 do art. 85 do CPC. (TRF-4 - APL: 

50168807620184049999 5016880-76.2018.4.04.9999, Relator: OSNI 

CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 09/10/2018, QUINTA TURMA) 

Portanto, não há qualquer contradição/omissão/obscuridade na decisão 

objurgada. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, mas lhes NEGO 

PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua integralidade. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 104430 Nr: 7491-04.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Volvendo os olhos para o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 160-vº 

verifico que o termo final do cálculo é 01/12/2015, quando o do autor é 

05/2018. Sendo assim, visando obstar o pagamento em duplicidade, 

OFICIE-SE o EADJ, encaminhando os documentos necessários, para que, 

no prazo de 15 dias, traga aos autos a relação de pagamento do benefício 

de aposentadoria por invalidez, indicando, inclusive a data de implantação 

e o início do pagamento do referido benefício.

 Após, com a resposta, manifestem-se as partes e, após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 106118 Nr: 9192-97.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI PROCOPIO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Intime-se a parte requerida para contestar a inicial, no prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 511 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107724 Nr: 259-04.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANE LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Intime-se a parte requerida para contestar a inicial, no prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 511 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 107722 Nr: 257-34.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MOREL RICARDI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/DH

Intime-se a parte requerida para contestar a inicial, no prazo de 15 dias, 

nos termos do art. 511 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 97332 Nr: 9354-29.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIO ROGOVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18.295, DANIELLI REDIVO - OAB:17898/O

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nas 

fls. 51-v/53, bem como o postulado pela parte exequente na fl. 54, julgo e 

declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor pela qual as CDAs, discutidas 

nos presentes autos foram liquidadas, nos termos do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento do valor bloqueado na fl. 48 em favor do 

executado, o qual deverá indicar os dados bancários para transferência. 

Com a indicação, expeça-se alvará.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86718 Nr: 6183-98.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI LIBICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNYE CHRISTINE LEIMANN - 

OAB:22.219-O, EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS, SAMUEL LEIMANN - 

OAB:MT 14.148

 Visto/DH

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nas 

fls. 68-73, bem como o postulado pela parte exequente na fl. 75, julgo e 

declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas, pela parte executada.

Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor pela qual as CDAs, discutidas 

nos presentes autos foram liquidadas, nos termos do artigo 85, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se ao levantamento das restrições dos veículos via sistema 

RENAJUD, levada a efeito na fl. 62.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 61906 Nr: 5198-66.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Diante da certidão retro, desconstituo o perito anteriormente nomeado e 

nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. FERNANDO AUGUSTUS 

BIGNARDI GARCIA, neurocirurgião, o qual poderá ser localizado na Rua 

das Hortências, nº 1439, 2º andar, Unidade 303 – S. Comercial Centro de 

Neurologia, Sinop/MT, CEP 78550100, TELEFONE PARA CONTATO: (66) 

3531-9057, o qual servirá escrupulosamente e independentemente de 

compromisso, a fim de realizar a perícia indireta nos autos.

Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que 

dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos 

de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido.

 Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido.

 Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com 

tal realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal.

Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e apresentação de 

quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados.

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC.

Intime-se o perito para designar dia e horário para realização da perícia, 

comunicando nos autos com antecedência mínima de 15 dias.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 147891 Nr: 2933-81.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE FROEDER NICKNIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/bg.

Diante da divergência existente entre os cálculos do autor e do executado, 

mormente quanto à RMI do benefício que vem sendo pago a título de 

aposentadoria por invalidez ao autor, oficie-se ao EADJ, encaminhando 

cópia dos cálculos e documentos, para que informe a este Juízo, no prazo 

de 15 dias, qual é a RMI correta, bem como qual é sua real evolução, 

levando em consideração a data de 06/2014 a 03/2018.

 Após, com a resposta, manifestem-se as partes e, após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 44281 Nr: 1091-47.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES CHOCIAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALESSANDRO ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:10294-B, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 158-160, no que tange aos honorários, 

homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 
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12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 86394 Nr: 5828-88.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FREITAS LUSTROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Considerando que o executado concordou com os valores apresentados 

pelo exequente às fls. 255-257, no que tange aos honorários, 

homologo-os e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 42050 Nr: 4840-09.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:PROC. FED., CAROLINA LAGES ECHEVERRIA-PROCURADORA 

FEDERAL DO INSS - OAB:1585248-MT

 Vistos/BG.

Com a juntada de novos cálculos pela exequente, manifeste-se o 

executado, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, havendo concordância do executado quanto aos 

cálculos de fls. 231-235, homologo-os e determino, após preclusão (art. 

34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o 

caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC.

Caso contrário, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 148922 Nr: 3569-47.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUEIBI LEAL PERONDI - 

OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/BG.

Diante da divergência existente entre os cálculos do autor e do executado, 

mormente quanto à RMI do benefício que vem sendo pago a título de 

aposentadoria por invalidez ao autor, oficie-se ao EADJ, encaminhando 

cópia dos cálculos e documentos de fls. 112-127, bem como fl. 134, para 

que informe a este Juízo, no prazo de 15 dias, qual é a RMI correta do 

benefício devido ao autor, bem como sua evolução de 11/2014 até o 

presente momento.

 Após, com a resposta, manifestem-se as partes e, após, conclusos.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19754 Nr: 3951-94.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI BAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881, ROBERTO 

CARLONI DE ASSIS - OAB:OAB/MT 11291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERNANI BAUER, Cpf: 20645830097, Rg: 

9000733446. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17286 Nr: 1176-09.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONI PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR LARA DE 

BARROS - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONI PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, 

CNPJ: 36915999000146. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 601,59 (Seiscentos e um reais e cinquenta e 

nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 
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1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135128 Nr: 8035-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELAS ARTES VARIEDADE LTDA - ME, OTILIA 

ROGOSKI, CLAUDIONOR NOVELLO, KETLIN FABIOLA ROGOSKI, 

MADALENA ROGOSKI NOVELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BELAS ARTES VARIEDADE LTDA - ME, 

CNPJ: 05434130000156, atualmente em local incerto e não sabido OTILIA 

ROGOSKI, Cpf: 36950335253, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido CLAUDIONOR NOVELLO, Cpf: 70790973987, atualmente em 

local incerto e não sabido MADALENA ROGOSKI NOVELLO, Cpf: 

90118766104, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

KETLIN FABIOLA ROGOSKI, Cpf: 03146389118, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 560,94 (Quinhentos e sessenta reais e noventa 

e quatro centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137138 Nr: 9197-51.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VELAS SÃO JORGE LTDA ME, MARCIO 

ALEXANDRE, NEUSA CAMARGO ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VELAS SÃO JORGE LTDA ME, CNPJ: 

05763070000115, atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

ALEXANDRE, Cpf: 04377043196, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido NEUSA CAMARGO ALEXANDRE, Cpf: 87246422153, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 588,79 (Quinhentos e oitenta e oito reais e 

setenta e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142083 Nr: 11678-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA SHOMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SANDRA SHOMMER, Cpf: 93564341153, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,22 (Quinhentos e cinquenta reais e vinte e 

dois centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. 

Informo que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campo com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das 

custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171014 Nr: 11584-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES LEITE E NUNES LEITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NUNES LEITE E NUNES LEITE LTDA, 

CNPJ: 04095650000119, Inscrição Estadual: 13.197.089-5. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 
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pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para 

fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT. Informo 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias on line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher o campo com o nome único do processo e o 

CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de 

cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após 

o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de ser baixada a pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88204 Nr: 7740-23.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR CARLOS SOCCOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JACIR CARLOS SOCCOL, Cpf: 

17201446053, Rg: 2008327146, brasileiro(a), casado(a), falecido em 

07/09/2007. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 13.476,99 (Treze mil e quatrocentos e setenta e 

seis reais e noventa e nove centavos), no prazo de 05 dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT. Informo que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias on line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher o campo com o 

nome único do processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e 

taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor 

todas das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para fins de ser baixada a 

pendência das custas..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wanderley Joaquim de 

Barros, digitei.

Sorriso, 25 de outubro de 2018

Janaina Paula Stuani Alves da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO GARCIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1000116-90.2017.8.11.0040. IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial aportados nos autos, no ID nº 

1519824 e 15851035, bem como sobre o pedido de parcelamento do ID. 

15851035, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. 

Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010390-62.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OFICINA MECANICA ROTA DO SOL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN SILVA DA CRUZ (REQUERIDO)

LUIZ ANTUNES DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº. 8010390-62.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a petição 

e documentos aportado nos autos no ID.n . 16253036 e seguintes, bem 

como sobre os rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011249-78.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO PEREIRA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LIMA DERKOSKI OAB - MT18337/O (ADVOGADO(A))

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE DE PADUA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011249-78.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: DARIO PEREIRA DOMINGOS 

EXECUTADO: RICARDO ALEXANDRE DE PADUA Vistos etc. Diante da 

intempestividade (Num. 16256198), deixo de receber o recurso inominado 

interposto nos autos. Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos 

autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002118-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELZUITA PEREIRA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002118-96.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 
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da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 16153545, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 31 de outubro 

de 2018. Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAOR GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MAXIMO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 12 de 

DEZEMBRO de 2018, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004529-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTO ANGELO DELLAGNOLO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 08:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006391-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADER RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006391-21.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte exequente(advogado) de que foi designado o 08 DE MAIO 

DE 2019 ÀS 16:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004537-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES LEONEL PASSARINI (REQUERIDO)

MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 08:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIO PATAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001506-95.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MARLENE VERNE DE 

OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME REQUERIDO: FELICIO PATAT Vistos etc. 

Em que pese o pedido retro, fato é que o feito já fora extinto, sem 

resolução do mérito, no Num. 15667851. Sendo assim, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença proferida nos autos. Após, arquivem-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA FABIANA CERZOSIMO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SALDANHA CARDOSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante para informar 

aos autos, no prazo de 05 dias, endereço atualizado da parte reclamada, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOTAL-SHOP ELETRO & DIGITAL BRASIL - EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo:1001247-66.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003755-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICENEIA DE JESUS COSTA DANTAS (REQUERIDO)

 

Processo:1003755-82.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 
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fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005016-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYAN LUIS FAPPI GUARNIERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALY MELLO DE OLIVEIRA 04513565195 (EXECUTADO)

NATALY MELLO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Processo: 1005016-19.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 

de ID. 13884064, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 31 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-83.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON MARQUES DE ARAUJO (EXECUTADO)

 

Processo:8010311-83.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’DESCONHECIDO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000010-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIMARCAS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANTO GUOLO (REQUERIDO)

 

Processo: 1000010-31.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono a estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

‘’MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004553-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004557-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003228-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RETISOL RETIFICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

Processo: 1003228-67.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Exequente (advogado) para que, manifeste-se sobre os 

rumos da execução no prazo de 05 (cinco) dias, considerando a diligência 

de ID. 16283094, sob pena de arquivamento. Sorriso/MT, 31 de outubro de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004558-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ANDRADE DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 06 de FEVEREIRO de 2019, às 09:40 horas, nesta Comarca. Os 

patronos deverão trazer as partes à audiência aprazada, observando que 

o não comparecimento da parte interessada, implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001847-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINDOMAR SERVILHA CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))
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Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001847-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SINDOMAR SERVILHA 

CELESTINO REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Trata-se de reclamação proposta por SINDOMAR 

SERVILHA CELESTINO em face de CREFISA AS - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que pretende: a) a correção de 

contrato com devolução do valor em dobro e b) condenação em danos 

morais; A parte reclamante sustenta celebraram Cédula de Crédito 

Bancário n.º 050440001664 na data de 05/08/2016, sendo concedido o 

valor de R$ 1.431,78 (um mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e 

oito centavos), a serem pagos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas 

de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) cada uma. Alega a parte 

reclamante que assumiu prestação excessivamente onerosa em contrato 

de adesão, tendo em vista a fixação de encargos abusivos, 

consubstanciados em juros, multas e taxas de grande monta. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação. Preliminarmente, 

sustenta a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de 

produção de prova pericial. No mérito, argumenta a inexistência de ato 

ilícito, tendo em vista que a contratação se deu de forma regular, 

defendendo a legalidade dos encargos e das tarifas bancárias cobrados. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera. É o relatório. A parte 

reclamante sustenta, com todas as suas forças, a cobrança de encargos 

abusivos no contrato de empréstimo. De outro lado, ao tempo em que 

sustenta a inexistência de ilegalidade e abusividade, a instituição 

financeira reclamada manifesta pela incompetência deste Juizado Especial 

em processar e julgar a presente demanda, tendo em vista a necessidade 

de se apreciar a adequação das taxas e encargos em relação às taxas de 

mercado, a regularidade dos cálculos efetuados e, eventualmente, a 

realização de novos cálculos, o que exige conhecimento técnico contábil, 

não constituindo mero cálculo aritmético. Pois bem. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se os encargos fixados 

no aludido contrato de financiamento são ou não abusivos, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia contábil), que foge da alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 

9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE 

JUROS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação 

revisional de juros bancários, onde necessária a produção de prova 

pericial, para aferição da invocada abusividade na cobrança de encargos, 

não há lugar para ajuizamento da demanda perante o JEC. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 71001505882. Segunda Turma Recursal 

Cível. Relator Clovis Moacyr Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. 

Publicado em 13-12-2007). “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. 

CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO 

EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA 

PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002321-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CANISIO HOCHSCHEIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT0008194S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002321-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CANISIO HOCHSCHEIDT 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Trata-se de reclamação proposta por CANÍSIO HOCHSCHEIDT em face de 

CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em que 

pretende: a) declaração de nulidade das cláusulas abusivas ou utilização 

de outro parâmetro e b) condenação em danos morais; A parte reclamante 

sustenta que firmou com a parte reclamada um contrato de empréstimo 

consignado no valor de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) sendo pago em quatro parcelas de R$ 277,40 (duzentos e setenta e 

sete reais e quarenta centavos), contudo, mesmo após efetuar o 

pagamento das quatro parcelas a reclamada continuou a fazer os 

descontos. Diante do ocorrido, o reclamante foi até o estabelecimento da 

reclamada e solicitou o contrato, sendo informado que eram doze 

parcelas, e não somente quatro. Alega a parte reclamante que assumiu 

prestação excessivamente onerosa em contrato de adesão, tendo em 

vista a fixação de encargos abusivos, consubstanciados em juros, multas 

e taxas de grande monta. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação. Preliminarmente, sustenta a incompetência do 

juizado especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. 

No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a 

contratação se deu de forma regular, defendendo a legalidade dos 

encargos e das tarifas bancárias cobrados. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera. É o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as 

suas forças, a cobrança de encargos abusivos no contrato de 

empréstimo. De outro lado, ao tempo em que sustenta a inexistência de 

ilegalidade e abusividade, a instituição financeira reclamada manifesta pela 

incompetência deste Juizado Especial em processar e julgar a presente 

demanda, tendo em vista a necessidade de se apreciar a adequação das 

taxas e encargos em relação às taxas de mercado, a regularidade dos 

cálculos efetuados e, eventualmente, a realização de novos cálculos, o 

que exige conhecimento técnico contábil, não constituindo mero cálculo 

aritmético. Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão está 

atrelado em saber se os encargos fixados no aludido contrato de 

financiamento são ou não abusivos, a depender, portanto, de prova 

pericial complexa (perícia contábil), que foge da alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 
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do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: “CONTRATO 

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação revisional de juros bancários, 

onde necessária a produção de prova pericial, para aferição da invocada 

abusividade na cobrança de encargos, não há lugar para ajuizamento da 

demanda perante o JEC. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 

71001505882. Segunda Turma Recursal Cível. Relator Clovis Moacyr 

Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. Publicado em 13-12-2007). 

“PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A SENTENÇA DE 

PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE 

DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA 

MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator IRAN DE 

LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da complexidade da causa 

e, tratando-se de matéria de ordem pública (pressuposto processual), que 

pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de 

ofício, não há outra alternativa a este Juízo senão a de extinguir o feito 

sem resolução de mérito. Pelo exposto, apresento o presente projeto de 

sentença, no sentido de, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da incompetência absoluta deste Juízo 

para conhecer, processar e julgar o feito, nos termos do art. 3º, inciso I, 

c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005527-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER AULER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004560-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHAVELLI BORDIN COELHO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004582-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010911-75.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO RUA 

CANOAS, N/ 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ÉRICO DUARTE DE 

ALMEIDA PROCESSO n. 8010911-75.2013.8.11.0040 Valor da causa: 

$9,806.46 ESPÉCIE: [CHEQUE]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP 

Endereço: Avenida Natalino João BRescansim, 1802, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 POLO PASSIVO: Nome: CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI 

Endereço: RUA AMAZONAS, N° 1222, BAIRRO: NOBRE, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 8.155,60 (oito mil cento e cinquenta e cinco reais e 

sessenta centavos) ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após 

o decurso do prazo para o pagamento do débito, independentemente de 

penhora ou nova intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações 

e intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. SORRISO, 31 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 
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Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010553-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS OBREGAO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito. E ainda, para informar aos autos, endereço atualizado da parte 

reclamada, sob pena de arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002660-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002660-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALESSANDRO JAPPE 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Trata-se de reclamação proposta por ALESSANDO 

JAPPE em face de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS, alegando, em suma, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

providenciado pelo reclamado. Aduz, porém, que não mantém qualquer 

relacionamento com o reclamado, apto a justificar a inscrição. Postulou a 

declaração de inexistência da dívida, bem como a reparação pelos danos 

morais suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Alega que o reclamante possui várias outras restrições, motivando 

aplicação de Súmula. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, reforça o alegado na 

inicial. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade 

de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil) Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Nessa toada, tenho que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir 

do ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de 

relação contratual com a parte reclamante que ensejou a cobrança 

impugnada. Conforme apresentado em contestação e no documento de ID 

15971176, ficou demonstrado que o reclamante contratou os serviços 

ofertados pela reclamada. Desse modo, provada a existência de relação 

negocial e a prestação de serviços contratados, a cobrança impugnada 

revela-se legítima, não havendo falar em ato ilícito ensejador das 

reparações pretendidas. Logo, não há que se falar em ilícito a ser 

indenizado. A despeito de a conduta da parte reclamante flertar com a 

litigância de má-fé, entendo que não há como se concluir seguramente 

nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na 

forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010943-12.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TEIXEIRA ROMANCINI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000676-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTADORA DE SERVICO L. E. LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 10:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 
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trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODNEY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000944-52.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

reclamante (advogado) para no prazo de 10(dez) dias manifestar-se 

acerca do deposito judicial efetuado no ID. 1600322, requerendo o que 

entender de direito. Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2018 Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004591-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BAVARESCO CRISTOVAO (REQUERENTE)

ROSEMARY SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 06 de 

FEVEREIRO de 2019, às 11:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE THAIS DESSBESELL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA POLETO CAIXETA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. PJEC 1000944-52.2018.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

reclamante (advogado) para no prazo de 10(dez) dias manifestar-se 

acerca do deposito judicial efetuado no ID. 1600322, requerendo o que 

entender de direito. Sorriso/MT, 31 de Outubro de 2018 Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011002-73.2010.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN TAIS GRAMKOW (EXEQUENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. V. MADUREIRA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ OAB - PR46644 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011002-73.2010.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte autora (advogado) para no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se sobre a exceção de pré-executividade juntada no Id. 

16130672. Sorriso/MT, 31 de outubro de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003397-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003397-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WAGNER FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A Narra a parte autora, WAGNER FERNANDES 

DA SILVA, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

reclamada. Diz que não realizou compras, não adquiriu produtos pela 

internet e muito menos contratou os serviços da requerida. Diz que 

desconhece o débito com relação ao contrato 5052799027 no valor de 

R$240,65. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A requerida sustenta ter havido regular 

contratação e notória prestação de serviço entre as partes. Afirma que 

houve a contratação de um termina l  te le fôn ico n º 

65-3544-262765-3544-2627 , a qual ficou ativa durante período 

considerável. Discorre acerca da aceitação das telas como meio de prova 

válida. Pugna pela ausência de dano moral. Afirma que não existem 

dúvidas que o terminal pertenceu à parte autora. Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto 

ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. 

juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 
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ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nem mesmo faturas que provem a utilização 

da linha, ademais, por se tratar de linha de telefone fixo, fácil seria à parte 

ré colher a assinatura da autora em um contrato ou ordem de instalação 

dos serviços, o que não fez. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posterior, de modo que 

seu nome não é tão imaculado como salienta ser. Vale ressaltar, por 

oportuno, que não há nos autos demonstração de inscrição preexistente, 

o que afastaria a condenação por danos morais. DISPOSITIVO Face ao 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar 

a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do débito 

com relação ao contrato 5052799027 no valor de R$240,65, determinando 

a baixa definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, 

confirmando a liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 11 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need 

Skype CreditFree via Skype

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010617-57.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DOMBROWSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCARA SALETE TAPARELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010617-57.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: LUIS FERNANDO 

DOMBROWSKI EXECUTADO: JOCARA SALETE TAPARELLO Vistos etc. 

Diante da certidão retro, proceda-se com o levantamento dos valores 

penhorados ao exequente, intimando-o para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 169747 Nr: 3220-10.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDUARDO NICHELE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Considerando que o veículo objeto de apreensão foi entregue 

ao requerente na qualidade de FIEL DEPOSITÁRIO, mostra-se imperiosa a 

análise do pedido de restituição de bem e, consequentemente, a liberação 

do encargo de fiel depositário. Porém, tal análise está pendente de 

atendimento, pelo requerente, da cota ministerial de fls. 37.Nesta toada, 

intime-se o requerente para, no prazo de cinco dias, apresentar nos autos 

o documento atualizado do veículo objeto da apreensão, nos termos do 

requerimento formulado pelo Ministério Público em fls. 37.Decorrido o 

prazo supra, vistas ao MPE e conclusos.No mais, indico que o pedido de 

restituição da madeira apreendida formulado pelo requerente Eduardo 

Nichele de Souza não pode ser atendido, eis que, pelo que consta nos 

autos, não seria proprietário da madeira, mas tão somente o transportador. 

Nestes termos, considerando que ninguém pode pleitear direito alheio em 

nome próprio (artigo 18, do NCPC), INDEFIRO o pedido de restituição da 

madeira apreendida, eis que pleiteado por quem não tem legitimidade para 

tanto(...) DECIDO, com espeque nos arts. 25, § 3º, da lei 9.605/98; c/c 

1.735, § 1º, da CNGC, pela DOAÇÃO DA CARGA APREENDIDA DE 30M3 

DE ITAÚBA, EM FAVOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

PÚBLICA - COMSEP, que deverá, no prazo de 60 dias, prestar contas do 

destino dos bens doados, que deverão convergir, incondicionalmente, a 

obras e/ou atividades sociais (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 172584 Nr: 4934-05.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO NICHELE DE SOUZA, EGS 

MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Vistos etc.

Conceda-se vista dos autos ao MPE para oferta de transação penal aos 

autores do fato.

Vindo aos autos a proposta, intimem-se os autores do fato para 

comparecer no Gabinete da Vara Especializada dos Juizados Especiais, 

no prazo de trinta dias, oportunidade em que a solenidade será instaurada 

para aceitação (ou não) aos termos da proposta, consignando-se que a 

ausência de comparecimento no prazo citado será interpretada como 

recusa.

Optando o autor do fato por formalizar por escrito, deverá fazê-lo por 

advogado constituído ou se dirigir à Defensoria Pública para indicar sua 

aceitação.

Aceita a proposta, aguarde-se o cumprimento pelo prazo de 90 dias.

Comprovado o cumprimento, vistas ao MPE e conclusos.

Recusada a proposta ou decorrido o prazo para manifestação, vistas ao 

MPE e conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE FAVERSANI BARBIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001813-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE FAVERSANI BARBIERI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 11 de dezembro 2018, às 14h40min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SABOIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000177-82.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JEFERSON SABOIA DOS REIS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos etc. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso 

interposto nos autos pelo exequente. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010616-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAOR GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA MAXIMO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010616-33.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NAOR GONCALVES PEREIRA 

REQUERIDO: JULIANA MAXIMO GONCALVES Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração em face da sentença que extinguiu o feito pela 

ausência do autor na audiência de conciliação, aduzindo que não 

compareceu na mesma, eis que a audiência no sistema encontra-se 

designada para 12/12/2018. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO. Isso porque, denota-se, 

realmente, que, embora não tenha sido determinada a redesignação da 

audiência aprazada para 03/10/2018, foi designado novo ato para 

12/12/2018, conforme se vê no campo “audiências” nos autos, não tendo 

sido baixada a pendência (redesignação) quanto à audiência designada 

para 03/10/2018. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração 

manejados e lhes dou PROVIMENTO para REVOGAR a sentença proferida 

nos autos. No mais, dou regular prosseguimento ao feito e determino a 

intimação da parte requerida, nos endereços fornecidos nos autos, para 

comparecimento à audiência aprazada para 12/12/2018. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006391-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADER RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA LINE DE OLIVEIRA PIMENTA OAB - MT0020492A (ADVOGADO(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006391-21.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ADER RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA Vistos 

etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

o protesto e as cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar a imediata 

suspensão do registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão 

dos débitos objeto da ação, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, sob pena 

de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$500,00 (quinhentos 

reais). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE PAULA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000394-57.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDER DE PAULA FARIAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. De acordo com a letra do art. 48 

da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”, quais sejam, 

obscuridade, contradição, omissão, dúvida e corrigir erro material. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua 

vez, assim trata dos embargos declaratórios: Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara qual 

a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em relação 

ao direito aplicado. Pois bem, embora plausíveis as alegações da 

reclamada, não demonstrou a existência dos defeitos na decisão 

embargada, conforme os conceitos acima delineados, competindo ao 

interessado buscar os meios recursais próprios para a reforma da 

sentença. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO 

PROVIMENTO. Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006365-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FORNARI & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TEXTOR DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: FORNARI & CIA. 

LTDA - ME Executado: ALESSANDRO TEXTOR DE ARRUDA Número do 

Processo: 1006365-23.2018.8.11.0040 Vistos etc. Preliminarmente, 

INTIME-SE a parte autora para que APRESENTE O TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL À SECRETARIA, no prazo de 05 dias, a fim de que seja 

devidamente CADASTRADO e REGISTRADO através de CARIMBO, 

conforme Ordem de Serviço nº. 01/2018, sob pena de extinção. Cumprida 

a determinação acima, CITE-SE o executado para EFETUAR O 

PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC). 

Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR, condicionado à 

garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do 

FONAJE). TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO ou GARANTIA 

DO JUÍZO, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. EFETIVADA A PENHORA, a Secretaria deverá 

designar AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE, expedindo o necessário para intimação das partes. 

Cumpridas as diligências e FRUSTRADA A LOCALIZAÇÃO DE BENS 

PENHORÁVEIS, intime-se o EXEQUENTE para se MANIFESTAR sobre os 
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RUMOS DA EXECUÇÃO, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006381-74.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOARES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO AGOSTINI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1006381-74.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS SOARES CRUZ 

REQUERIDO: BRUNO AGOSTINI DE OLIVEIRA Vistos etc. Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que os documentos que instruem a 

inicial não são capazes de estabelecer a verossimilhança do alegado, 

visto que não há, nesta fase sumária, provas de que o reclamado foi o 

causador do acidente em questão, o que somente restará demonstrado 

após a instrução probatório. Do mesmo modo, não se encontra presente o 

periculum in mora, eis que ausente atestado médico indicando a 

incapacidade atual do reclamante. Nesse contexto, diante da ausência dos 

pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no 

art. 300 do NCPC, INDEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002699-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ESTEVAM FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR OAB - MT0007002A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002699-48.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CAIO ESTEVAM FERREIRA 

MENDES REQUERIDO: REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA 

LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se 

de embargos de declaração opostos por Rede Flex Com. e Serviços de 

Telefonia Ltda contra sentença dos autos. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua vez, 

assim trata dos embargos declaratórios: Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega a 

reclamada/embargante que houve erro na sentença, pois foi omissa nas 

teses da defesa apresentada. Pois bem, embora plausíveis as alegações 

da reclamada, a despeito da inexistência da relação de consumo, 

notificação do reclamante e existência de relação comercial entre as 

partes, não ficou demonstrado ou comprovado as afirmativas do 

embargante em sua peça contestatória. Compete ao interessado buscar 

os meios recursais próprios para a reforma da sentença. Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. Restabeleça-se a 

contagem do prazo recursal. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na 

forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) 

leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003923-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO(A))

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003923-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO DA ROCHA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração 

opostos por BANCO BRADESCO S.A contra sentença nos autos. O 

cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O 

Código Civil, por sua vez, assim trata dos embargos declaratórios: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o embargante que 

houve omissão na sentença ora embargada, pois houve condenação em 

danos materiais, contudo, a embargante apresentou contrato assinado e 

faturas, comprovando movimentação bancária e débitos. Diante do 

exposto, CONHEÇO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos e 

DOU-LHES PROVIMENTO, para modificar o dispositivo sentencial que 

passará a ter seguinte redação. DISPOSITIVO Trata-se de ação proposta 

por LEANDRO DA ROCHA PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S/A, 

em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada no valor R$ 803,84 

(oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos), datado de 

25/10/2014, com suposto contrato de n.024495471000026CT. Alega 

desconhecer a dívida. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a cobrança é legitima. Afirma que não houve 

tentativa de resolução de forma administrativa. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, o 

reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). 

Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 
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8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Foi 

apresentado pela reclamada contrato assinado, contudo, o reclamante não 

nega que tenha vínculo com a empresa e sim que desconhece o débito 

que originou a restrição. A empresa reclamada apresentou fatura (id 

10832710, fl 04) alegando que foi a falta de pagamento deste que originou, 

contudo, verifica-se que o prazo de vencimento deste é posterior a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não servindo como prova 

Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção 

de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, 

o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA 

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - 

RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Não obstante a 

caracterização do ato ilícito, é fato que o reclamante, ao tempo da 

inscrição impugnada, registrava em seu desfavor outra inscrição, 

consoante documentação que acompanha a inicial (ID 9226864). Mesmo 

alegando que irá tomar medidas sobre a outra restrição, não é motivo 

plausível para a não aplicação as Súmula 385 STJ. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Vistos etc. SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, 

na forma do art. 40, da lei 9.099/95, nos seguintes termos: Conforme se vê 

do Termo de Adesão de Cartão de crédito juntado aos autos no Num. 

10832756, o autor aderiu ao Cartão de Crédito da parte requerida, em 

12/06/2013, tendo, posteriormente, realizado compras com o referido 

cartão, estando pendente, da fatura, no valor de R$803,84 (Num. 

10832745), valor que representa a inserção do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito (Num. 9226864.p. 07). Ademais, a assinatura do 

Termo de Adesão é semelhante à assinatura constante nos documentos 

acostados na inicial pela parte autora, assinaturas estas que sequer 

foram impugnadas pela parte autora. Outrossim, a parte autora sustentou 

na inicial que não possuía qualquer relação com a parte reclamada, porém, 

quando da impugnação à contestação, se contradiz, afirmando que nunca 

negou ser detentor do cartão de crédito. Assim, embora a parte 

reclamante sustente que a negativação é indevida, por não possuir 

relação jurídica com a empresa reclamada, fato é que a reclamada 

demonstrou a regularidade da cobrança por meio de prova que indica a 

validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar pela parte reclamante, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. 

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA 

DE IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA. 

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA 

INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. Se a empresa recorrente comprova a origem do débito, bem 

como apresenta contrato e faturas pendente de pagamento, e ausente 

impugnação de tais provas, é certo que a inscrição do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular 

de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral”. 

(TJMT. Turma Recursal Única, EDSON DIAS REIS, J. 19/02/2018, DJE 

09/03/2018) Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé em R$1.000,00. Considerando 

a condenação da reclamante como litigante de má-fé, condeno-a no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

R$1.000,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de 

declaração opostos por MARLI DOS SANTOS SALVADOR PEREZ contra 

sentença nos autos. O cabimento dos embargos declaratórios está 

disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: 

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão 

nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei 

nº 13.105, de 2015) . O Código Civil, por sua vez, assim trata dos 

embargos declaratórios: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; Alega o embargante que houve omissão na sentença ora 

embargada, pois não foi verificado, de forma correta, que a anotação 

discutida é a mais antiga, não cabendo aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Diante do exposto, CONHEÇO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos e DOU-LHES PROVIMENTO, para modificar o dispositivo 

sentencial que passará a ter seguinte redação. DISPOSITIVO Trata-se de 

ação proposta por MARLI DOS SANTOS SALVADOR PEREZ em face de 

BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito no 

valor de valor de R$142,09 (cento e quarenta e dois reais e nove 

centavos), proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. A 

empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto 

a preliminar entendo que não merece prosperar, não há que se falar em 

ausência de interesse processual da parte reclamante pelo simples fato 

da ausência de demonstração de que a pretensão inicial tenha sido 

resistida pela instituição financeira reclamada, notadamente porque, 

independentemente disso, permanece a necessidade e a utilidade da tutela 

jurisdicional pretendida. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da 

prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em 

comprovar que tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de 

qualidade e seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, a reclamante registra outros débitos 

posteriores. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência 

dos débitos impugnado no valor de valor R$142,09 (cento e quarenta e 

dois reais e nove centavos), bem como, a retirada definitiva dos dados da 

reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o 

reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. SUBSTITUO O PROJETO DE SENTENÇA, do juiz leigo, na forma 

do art. 40, da lei 9.099/95, nos seguintes termos: Em que pese o projeto 

lançado partir da premissa de que incide danos morais, eis que apesar de 

a reclamante possuir restrições essas são posteriores, deve ser 

observado que em consulta ao site da Confederação Nacional dos 

Dirigentes Lojistas, constata-se que a INCLUSÃO das inscrições relativas 

à Eletromar foram todas realizadas no ano de 2014, ou seja, anteriores à 

combatida neste feito (Banco Bradesco), senão vejamos: Nesta toada, 

mostra-se irrelevante, portanto, a data da disponibilidade da inscrição 

constante no extrato juntado pela reclamante, até mesmo porque emitida 

por terceirizada, não se tratando de consulta realizada diretamente no 

balcão do SCPC, com o que resta inalterada a sentença prolatada, ante a 

incidência da Súmula 385/STJ. Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, 

mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão invectivada em sua 

integralidade.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011169-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI PASTORELO BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)

GUTEMBERG BENTO DA SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ BOSCHETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011169-17.2015.8.11.0040 Reclamante: GRAZIELI PASTORELO BENTO 

DA SILVA e outros Reclamado: RENATO LUIZ BOSCHETTI Vistos etc. 

DEFIRO o pedido de REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL, 

procedendo, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando cópia da 

operação anexa. Em razão disso, determino a juntada com a anotação de 

SIGILO dos OFÍCIOS PRESTADORES DAS INFORMAÇÕES 

ECONÔMICO-FINANCEIRAS das partes, dando CIÊNCIA DO SEU 

CONTEÚDO AO INTERESSADO. Com a localização de bens, intime-se o 

reclamante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, sob pena de 

arquivamento. Do contrário, não havendo localização de bens 

penhoráveis, arquive-se, podendo o reclamante solicitar o 

desarquivamento a qualquer tempo, desde que indicado, de forma 

expressa, bens passíveis de penhora, ante as tentativas frustradas já 

implementadas neste feito. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MAXIMO ARANTES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ELISABETE 

MAXIMO ARANTES DE CARVALHO Reclamado: GLOBAL EXPRESS 

ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP e outros Processo nº. 

1002491-30.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SOUSA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEL MORO & DEL MORO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO(A))

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: ANDERSON 

SOUSA MORAIS Reclamado: DEL MORO & DEL MORO LTDA Processo nº. 

1000753-07.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA RENATA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: RAIMUNDA 

RENATA DA SILVA Reclamado: NATURA COSMÉTICOS S.A Processo nº. 

1001854-79.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003015-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APRIGIO RAIMUNDO JUSTO SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Reclamado: APRIGIO RAIMUNDO JUSTO SOUSA 

Processo nº. 1003015-27.2018.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos 

que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do 

acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a 

vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo 

feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, 

julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005435-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OZANA VAITES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: OZANA VAITES 

R e c l a m a d o :  U N I C  S O R R I S O  L T D A  P r o c e s s o  n º . 

1005435-39.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002305-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HOFFMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002305-75.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: SIRLEI HOFFMANN 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Considerando que 

houve a penhora do valor integral do débito excutido e, diante da 

concordância da parte executada, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010318-75.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO FRANCISCO MARCHIORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIRO IMPERIAL MUDAS E DECORACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010318-75.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ADALTO FRANCISCO 

MARCHIORO EXECUTADO: VIVEIRO IMPERIAL MUDAS E DECORACOES 

LTDA - ME Vistos etc. O executado informou a quitação do débito 

excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, 

II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos 

valores depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001877-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001877-93.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: JOSE ALVES DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. O executado informou 

a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANINA TAVARES (REQUERENTE)

CAIO BATISTA MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000043-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CAIO BATISTA MULLER, 

VANINA TAVARES REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A., DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME 

Vistos etc. O executado informou a quitação do débito excutido. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002077-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE LIMA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002077-32.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: JUCILENE LIMA RODRIGUES 

Vistos etc. O executado informou a quitação do débito excutido. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 
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Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000863-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEMAR SGUISSARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000863-06.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JUCEMAR SGUISSARDI 

REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 

Vistos etc. O executado informou a quitação do débito excutido. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. 

Sem custas e honorários. Proceda-se com o levantamento dos valores 

depositados nos autos à conta bancária indicada pelo exequente. Na 

sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDROALDO CARLOS ZATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ZAVAREZE OAB - MT0010149A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000269-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDROALDO CARLOS ZATTI 

REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. O executado informou 

a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004925-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER BRUNO LEITAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004925-26.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WENDER BRUNO LEITAO DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001035-79.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO 

DA ROCHA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO MIOTTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010691-72.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TARCISIO MIOTTO JUNIOR 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. O executado informou a 

quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000575-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DE PAULA MORINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000575-58.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: SIDNEI DE PAULA MORINI 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado informou 

a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se 

com o levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011283-87.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLADISON ANDRE SCHIEVENIN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O 

(ADVOGADO(A))

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8011283-87.2014.8.11.0040. REQUERENTE: CLADISON ANDRE 

SCHIEVENIN REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. 

Considerando que houve a penhora integral do débito excutido e, ante a 

concordância do executado, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006238-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTOS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1006238-85.2018.8.11.0040 Reclamante: RAIMUNDA SANTOS ABREU 

Reclamado: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002895-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002895-81.2018.8.11.0040 Reclamante: MARIA DE LOURDES DA SILVA 

Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, EXTINGUINDO o feito, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002917-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WRIEL DOS SANTOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002917-42.2018.8.11.0040 Reclamante: LUCAS WRIEL DOS SANTOS 

BATISTA Reclamado: VIVO S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002919-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WRIEL DOS SANTOS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1002919-12.2018.8.11.0040 Reclamante: LUCAS WRIEL DOS SANTOS 

BATISTA Reclamado: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010795-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RECAPADORA DE PNEUS FLEX EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON DE JESUS ALVES GODOY (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010795-64.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: RECAPADORA DE PNEUS FLEX 

EIRELI EXECUTADO: NILTON DE JESUS ALVES GODOY Vistos etc. 

Considerando que houve a quitação do débito excutido, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002748-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MEDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 291 de 1058



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002748-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARCOS MEDINA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte fatura de 

recuperação de receita (decorrente de irregularidades na aferição do 

consumo), no valor de R$ 1.318,90, pugnando pela declaração da 

inexistência do débito, a restituição em dobro do valor pago, bem como 

danos morais. A requerida, por sua vez, defendeu a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Em que pese a constatação de 

irregularidade no medidor do reclamante, certo é que, após o devido ajuste 

do medidor (mês 09/2017 – Num. 13382043), o consumo de energia 

elétrica da reclamante não sofreu alterações, mantendo-se no mesmo 

patamar do período recuperado, com picos de consumo em alguns meses 

(vide relatório de consumo de Num. 16230277), mostrando-se indevida a 

fatura de recuperação de consumo, nos termos do entendimento da Turma 

Recursal Única, do TJMT, a saber: “EMENTA RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE 

IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE 

AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA CONSIDERADA PARCIALMENTE 

DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se 

constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de recuperá-lo, o 

consumo passa a ser menor do que o do período recuperado torna-se 

indevida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica. 

Recurso provido”. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Quanto aos danos morais, constata-se que o 

nome da autora foi negativado em decorrência de indébito (Num. 

13382011, p. 02), consoante fundamentação supra. Sobre o tema, 

vejamos o entendimento do TJMT: “RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO COMPROVAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE 

RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE 

PROVA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INSCRIÇÃO DISCUTIDA EM JUÍZO 

- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA 

REFORMADA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - INDEVIDA 

NESTE MOMENTO - RECURSOS CONHECIDOS - PROVIDO DA PARTE 

RECLAMANTE E IMPROVIDO O DA PARTE RECLAMADA.1- A parte 

reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante, de modo que não 

ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos 

cadastros de inadimplentes, pois não juntou comprovação de contratação 

dos serviços.2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de 

indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como 

artigo 14, do CDC.3 - Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. Ou seja, a constatação do 

dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da 

inclusão indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito. Assim, restando comprovado que a inscrição fora indevida, o 

dano moral resta configurado.4 - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no 

presente caso, uma vez que as outras negativações existentes no nome 

da parte reclamante foram objeto de discussão judicial.5- Reforma da 

sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a parte 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.6- Para que a 

parte reclamante possa executar a multa astreinte, necessário se faz 

aguardar o trânsito em julgado da decisão que confirmar a tutela e a 

fixação da multa.7- Recursos conhecidos. Provido o da parte reclamante e 

improvido o da parte reclamada.” (TJMT. Turma Recursal Única, VALDECI 

MORAES SIQUEIRA, J. 21/10/2016, DJE 26/10/2016) Sendo assim, devida 

a reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum debeatur, 

algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$6.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para declarar a inexistência dos débitos 

discutidos na inicial no valor de R$1.318,90, condenando a reclamada a 

restituir em dobro os valores pagos, os quais devem ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir do 

desembolso e, CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de 

danos morais, o montante de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado 

pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do 

STJ) e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (398, do CC). 

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002658-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO JAPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002658-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALESSANDRO JAPPE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Embora intimada, a parte reclamante não regularizou o vício 

sanável constatado (comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome), diante do 

que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o 

mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001608-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDORI ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001608-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALDORI ZANATTA 
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REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte 

reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívida já paga. A reclamada 

apresentou contestação, sustentando a regularidade da dívida. A parte 

autora juntou aos autos nos Nums. 15369587 e 15370042, as faturas dos 

meses de 05/2017 a 12/2017, tendo a requerida manifestado, aduzindo 

que o comprovante de pagamento juntado aos autos é referente à fatura 

do mês de 12/2017, a qual possui mesmo valor da fatura do mês de 

11/2017, que se encontra em aberto. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Cumpre observar que o presente feito prescinde de dilação probatória, 

haja vista que embora contenha matéria de fato e de direito, está 

suficientemente instruído para receber o julgamento, consoante prevê o 

art. 355, I, do NCPC. Compulsando os autos, verifica-se que as faturas 

dos meses 11 e 12/2017 possuem o mesmo valor, qual seja, R$54,61, 

conforme se vê do Num. 15370042. Do mesmo modo, constata-se que o 

comprovante de pagamento, realizado em 04/12/2017, refere-se à fatura 

do mês 12/2017, eis que consta a mesma referência (150408845), por sua 

vez divergente da fatura do mês 11/2017 (150378816). Outrossim, embora 

o autor alegue que se tratam da mesma fatura, o fato do valor das faturas 

dos respectivos meses, bem como o consumo, serem os mesmos não 

significa que se referem ao mesmo mês, mormente pelo fato de que a 

fatura com referência 150378816 se refere ao mês 11/2017 e a fatura 

com referência 150408845 se refere ao mês 12/2017. Assim, embora a 

parte reclamante sustente que a negativação é indevida, fato é que a 

reclamada demonstrou a regularidade da cobrança por meio de prova que 

indica a obrigação de pagar pela parte reclamante, demonstrando, desta 

forma, a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO 

DÉBITO COMPROVADO. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA. 

INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA 

INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. Se a empresa recorrente comprova a origem do débito, bem 

como apresenta contrato e faturas pendente de pagamento, e ausente 

impugnação de tais provas, é certo que a inscrição do nome do 

consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular 

de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral”. 

(TJMT. Turma Recursal Única, EDSON DIAS REIS, J. 19/02/2018, DJE 

09/03/2018) Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000673-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000673-77.2017.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: RAIMUNDO N. DE OLIVEIRA - ME Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que decorreu o prazo da suspensão 

do feito, tendo a parte autora permanecido inerte, deixando de realizar ou 

fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, 

resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez 

que a parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, 

tanto que data de mais de 06 meses a última intervenção. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002565-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SOUSA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002565-55.2016.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: FRANCISCO SOUSA LIMA Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que mesmo intimada para manifestar 

interesse no prosseguimento no feito, a parte autora permaneceu inerte, 

deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o 

seu progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação jurisdicional 

efetiva neste feito, uma vez que a parte reclamante se desinteressou pelo 

prosseguimento do feito, tanto que data de mais de 08 meses a última 

intervenção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004400-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CORADIN & FRANCESCHI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DE OLIVEIRA OAB - MT23550/O (ADVOGADO(A))

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MP PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1004400-10.2018.8.11.0040 Reclamante: CORADIN & FRANCESCHI LTDA - 

ME Reclamado: MP PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA Vistos etc. Atento à 

dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte 

autora, EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000852-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000852-45.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA 

- EPP REQUERIDO: EDISON CARDOSO Vistos etc. A parte reclamante foi 

devidamente intimada da audiência para se manifestar se havia interesse 

no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

feito, contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer 

qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, resta 

inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a 

parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que 

data de mais de 01 ano a última intervenção. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, 

do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.
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Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003475-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E MANTOVANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI ROCHA ORNELAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003475-48.2017.8.11.0040. REQUERENTE: E MANTOVANI & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: CLAUDINEI ROCHA ORNELAS Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada da audiência para se manifestar se 

havia interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção do feito, contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou 

fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, 

resta inviabilizada a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez 

que a parte reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, 

tanto que data de mais de 01 ano a última intervenção. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010542-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS LIMA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010542-76.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELA MARIA DA SILVA 

CRUZ REQUERIDO: MARIA DAS GRACAS LIMA SILVA Vistos etc. 

Compulsando os autos se constata que o exequente, devidamente 

intimado para dar andamento processual, quedou-se inerte. Ademais, 

constata-se que não houve a localização do executado e/ou bens para 

serem penhorados. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 

c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO LOURENCIO LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002268-77.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JAIRO LOURENCIO LEAL 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendido com uma inscrição no valor de R$112,14 com relação 

ao contrato nº 0273899022. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão. A 

requerida apresentou contestação, alegando que houve contratação e 

uso dos serviços, tendo o requerente deixado de pagar as faturas sem 

explicação, de modo que houve bloqueio por inadimplência. Diz inexistir 

dano moral indenizável. Afirma que houve contratação da linha (66) 

99660-0340 em 19/03/2016. Discorre acerca da validade das telas 

sistêmicas como meio de prova. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Vale ressaltar que o comprovante 

de endereço está no nome da esposa do autor (ID. 13007853). Pois bem, 

quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do que 

cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em questão, 

enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela parte 

autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Vale ressaltar que as faturas demonstram que 

houve utilização da linha telefônica, mas não há como afirmar que foram 

utilizadas pelo autor da presente ação. Por todo o exposto, a inscrição do 

nome da requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza 

comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de 

indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito 

caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA 

HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade 

pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como 

pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou 

débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. Havendo condenação ao pagamento de 

indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título 

de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 

85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que conforme demonstra o comprovante do SPC 

juntado pela parte autora na inicial, apesar de não possuir inscrições 
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preexistentes possui a parte autora diversas outras inscrições 

posteriores, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta 

ser. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito de R$112,14 com relação ao 

contrato nº 0273899022, determinando a baixa definitiva do nome da 

autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao pagamento 

de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir 

sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do 

arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento 

danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 27 de outubro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENECI CORREIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002270-47.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GENECI CORREIA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a 

parte autora que constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor de 

R$130,62 com relação aos contratos 0312756106. Alega que desconhece 

o valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo gravação das ligações telefônicas, onde 

há confirmação dos dados pessoais da parte autora (nome completo, 

nome da mãe, data de nascimento, CPF), e também a escolha da data de 

vencimento das faturas, além da confirmação da migração da linha 

pré-paga . Assim, plenamente possível - além de suficientemente provada 

no caso em apreço - a contratação verbal. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, 

para o fim de condenar a parte autora ao pagamento de R$130,62, 

devendo incidir sobre o valor correção monetária a contar do vencimento 

e juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação da sentença. 

Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 

de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002273-02.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANGELICA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Narra a 

parte autora que foi surpreendida com uma inscrição indevida em seu 

nome. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido 

vez que não reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma 

notificação da inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que 

houve contratação e uso dos serviços. Quanto ao mérito, trata-se de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. Assim, não há 

os autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do 

valor cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo 

que declaro a cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais 

diligente quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação 

da contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu 

por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Vale ressaltar que as faturas provam 

que houve utilização da linha telefônica, mas não há como afirmar que foi 

utilizada pelo autor. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de 

reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal 

inscrição, possui a parte autora outras inscrições preexistentes, conforme 

verifico por meio do sistema do SPC que este juízo possui acesso. 

IDENTIFICAÇÃO CPF: 043.357.101-27 Situação do CPF: REGULAR 

atualizado em 20/04/2018 às 13:30 Nome: ANGELICA DA SILVA OLIVEIRA 

Data de Nascimento: 07/07/1990 (28 anos) Nome da mãe: ANGELA MARIA 

DA SILVA OLIVEIRA CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR 

AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DESTE CONSUMIDOR. 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: R 16 DE OUTUBRO, Q 38 CS 19 

[Exibir mapa] Bairro: MARIO RAITER Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 

78890-000 Telefone Residencial: 66 99933-6797 CLIQUE NA FIGURA AO 

LADO PARA VISUALIZAR OS ENDEREÇOS INFORMADOS 

ANTERIORMENTE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA Ocorrência mais 

antiga: 09/2014 Ocorrência mais recente: 10/2015 Valor total: 702,65 Data 

de Ocorrência Modalidade Valor Contrato Avalista Origem Cidade Infs. 

Adicionais 06/10/2015 OUTRAS OPER R$120,71 0245176702 Não 

TELEFONICA BRASIL S/A - 15/11/2014 OUTRAS OPER R$144,13 

0000000150157319 Não EMBRATEL TVSAT TELECOMCACOES S/A 

CLEMENTINA - 15/09/2014 CONS MOTOS R$437,81 36327/481-31 Não 

CONSORCIO NACIONAL HONDA Sao Caetano Sul - REGISTROS DE 

INADIMPLÊNCIA - SPC Total de Registros: 5 1 Data Inclusão Data 

Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 

25/12/2016 15/12/2013 1372687 COMPRADOR Valor Associado/Credor 

Cidade/UF origem Origem 238,00 MUNDIAL EDITORA BIRIGUI / SP CDL - 

BEBEDOURO / SP 2 Data Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura 

Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 22/07/2016 08/03/2016 25846 

COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 1.180,90 
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HORING SINOP / MT CDL - SINOP / MT 3 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 13/02/2016 06/10/2015 

0245176702 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem 

Origem 120,71 TELEFONICA BRASIL S/A - SAO PAULO / SP 4 Data 

Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 06/05/2015 15/11/2014 0000000150157319 COMPRADOR Valor 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 144,13 EMBRATEL TVSAT 

TELECOMCAC CLEMENTINA / SP SAO PAULO / SP 5 Data Inclusão Data 

Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 

29/09/2014 20/08/2014 1187317 COMPRADOR Valor Associado/Credor 

Cidade/UF origem Origem 113,86 CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA PALHOCA / SC CDL - CUIABA / MT Tal entendimento já 

está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$120,71 com relação ao contrato nº 0245176702, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 27 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito
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MARIA DAS DORES OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002274-84.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DAS DORES OLIVEIRA 

PEREIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Narra a parte autora que foi surpreendida com uma inscrição 

no valor de R$229,60 com relação ao contrato nº 00000000153479819. 

Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que 

não reconhece a dívida em questão. A requerida apresentou contestação, 

alegando que houve contratação via call center e inadimplência contratual. 

Diz inexistir dano moral indenizável. Discorre acerca da validade das telas 

sistêmicas como meio de prova e da legalidade da contratação via call 

center. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Pois bem, quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato 

em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados 

pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Vale ressaltar que no caso trata-se de 

instalação de tv por assinatura, de modo que fácil seria à parte requerida 

colher a assinatura da parte autora em um contrato ou mesmo ordem de 

serviço de instalação, o que não fez. Se houve fraude, certamente ela se 

deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. Vale ressaltar que as faturas 

demonstram que houve utilização da linha telefônica, mas não há como 

afirmar que foram utilizadas pelo autor da presente ação. Por todo o 

exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor 

indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da 

reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este 

princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, 
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inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao devedor nem 

enriquecimento sem causa ao credor. Vale ressaltar que conforme 

demonstra o comprovante do SPC juntado pela parte autora na inicial, 

apesar de não possuir inscrições preexistentes possui a parte autora 

outras inscrições posteriores, de modo que seu nome não é tão imaculado 

como salienta ser. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$229,60 com 

relação ao contrato nº 00000000153479819, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 29 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002281-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CLEONICE MORAES MARTINS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços, juntado fatura de utilização da linha para 

comprovar. Primeiramente, não vislumbro no caso nenhuma situação 

preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Quanto à alegação de prescrição, de fato entendo que 

eventual verba indenizatória prescreve no prazo de 3 anos, de acordo 

com o que preceitua o Código Civil. Art. 206. Prescreve: (...) § 3° Em três 

anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; (...) Entretanto, o termo inicial 

da prescrição é a data do conhecimento da inscrição indevida e como não 

há nos autos notícia da data em que o autor tomou conhecimento da 

inscrição realizada, não há como ser declarada a prescrição. O 

comprovante do SPC juntado com a inicial data de 18/04/2018, de modo 

que se contarmos a ciência a partir de tal data, não há que se falar em 

prescrição. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, 

diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato 

em questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados 

pela parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. As telas sistêmicas não podem ser aceitas, pois de 

elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Vale ressaltar que as faturas juntadas 

demonstram a utilização da linha telefônica em questão, mas não há como 

afirmar que foi a parte autora que utilizou os serviços. Por todo o exposto, 

a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS 

INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – 

DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA 

HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade 

pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como 

pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou 

débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. Havendo condenação ao pagamento de 

indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título 

de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 

85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no 

DJE 22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito de R$256,05 com 

relação ao contrato nº 2137099963, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 29 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito
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Processo Número: 1002282-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI CAROLINA DEZORDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002282-61.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCIELI CAROLINA 

DEZORDI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços. Quanto ao mérito, trata-se de típica 

relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se a parte requerida tivesse sido mais diligente 

quando da suposta venda, certamente possuiria a comprovação da 

contratação para apresentar. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Entretanto, no caso concreto improcede o 

pedido de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu 

tal inscrição, possui a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme verifico por meio do sistema do SPC que este juízo possui 

acesso, as quais estranhamente não aparecem no extrato juntado na 

inicial IDENTIFICAÇÃO CPF: 024.399.401-00 Situação do CPF: REGULAR 

atualizado em 22/10/2018 às 15:21 Nome: FRANCIELI CAROLINA DEZORDI 

Data de Nascimento: 24/04/1986 (32 anos) Nome da mãe: TEREZINHA 

DEZORDI CLIQUE NA FIGURA AO LADO PARA VISUALIZAR AS 

I N F O R M A Ç Õ E S  A D I C I O N A I S  D E S T E  C O N S U M I D O R . 

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO Endereço: RUA MANOEL DE NOBREGA, SN 

[Exibir mapa] Bairro: BELA VISTA Cidade: SORRISO UF: MT CEP: 

78890-000 Telefone Residencial: 66 99611-3307 CLIQUE NA FIGURA AO 

LADO PARA VISUALIZAR OS ENDEREÇOS INFORMADOS 

ANTERIORMENTE. PENDÊNCIAS FINANCEIRAS SERASA Ocorrência mais 

antiga: 01/2017 Ocorrência mais recente: 01/2017 Valor total: 188,93 Data 

de Ocorrência Modalidade Valor Contrato Avalista Origem Cidade Infs. 

Adicionais 26/01/2017 OUTRAS OPER R$ 188,93 0281829062 Não 

TELEFONICA BRASIL S/A SAO PAULO - REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA - 

SPC Total de Registros: 7 1 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 05/06/2018 19/03/2018 

R012984 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 

50,00 LOJA VITORIA SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 2 Data Inclusão 

Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 

1 2 / 0 6 / 2 0 1 7  2 6 / 0 1 / 2 0 1 7  0 2 8 1 8 2 9 0 6 2  C O M P R A D O R  V a l o r 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 188,93 TELEFONICA BRASIL 

S/A SAO PAULO / SP SAO PAULO / SP 3 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 26/04/2016 05/02/2014 

340 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 

150,00 FARMACIA CONFIANCA SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 4 Data 

Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 14/12/2015 19/10/2015 ENO 3532-4095 COMPRADOR Valor 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 1.102,27 SHOPSINOP.COM 

SINOP / MT CDL - SINOP / MT 5 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 25/11/2015 17/12/2014 

008955 COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 

535,00 CASABLANCA VIDEO SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 6 Data 

Inclusão Data Vencimento Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista 

Detalhe 07/08/2014 30/12/2013 COMPRA COMPRADOR Valor 

Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 906,00 NIPPON BIG MART 

SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT 7 Data Inclusão Data Vencimento 

Contrato/Fatura Comprador/Fiador/Avalista Detalhe 09/06/2014 04/12/2013 

COMPRA COMPRADOR Valor Associado/Credor Cidade/UF origem Origem 

906,00 NIPPON BIG MART SORRISO / MT CDL - SORRISO / MT Tal 

entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção 

ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$188,93 com relação ao contrato nº 0281829062, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002342-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDECIR CLARAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002342-34.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDECIR CLARAS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora 

que foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$105,98 com relação 

ao contrato 0233167661. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão. A requerida 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Primeiramente, ressalto que deixo de acolher o pedido de extinção 

do processo, pois o mesmo somente foi formulado após a apresentação 

de contrato assinado pela requerida. Entretanto, tenho que a mesma está 

apta a ter o mérito resolvido, estando clara a contratação dos serviços e, 

portanto a improcedência da demanda, conforme se demonstrará abaixo. 

Pois bem, trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à 

parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo 

contrato de adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia 

dos documentos pessoais da mesma (Id. 15657425). Cabe referir, por 

oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado aos autos se 

assemelha com as demais assinaturas do requerente constante em outros 

documentos nos processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de 

documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve 

realmente contratação. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial a 

parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida e 

que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Do mesmo 

modo, não há nos autos notícia de furto dos documentos pessoais da 

parte autora. Portanto, tenho que supostamente provada e legitimada a 

inscrição em análise. Pelo exposto, provada a contratação e havendo 

débitos não quitados, deve ser acolhido o pedido contraposto e julgado 

procedente para o fim de condenar a parte autora ao pagamento de 

R$105,98, devendo incidir sobre o valor correção monetária a contar do 

vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da publicação da 

sentença. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento de R$105,98, devendo incidir sobre o valor correção 

monetária a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar 

da publicação da sentença. Assim, restou evidenciado que a reclamante 

maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem 

material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a 

apresentação da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de 

proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Considerando a litigância 

de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de 

multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil 

reais). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 29 

de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002343-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BEATRIZ RODRIGUES 

BANDEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que 

foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$244,14 com relação ao 

contrato 2110901931. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição, do mesmo modo que nunca 

possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de 

furto dos documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Pelo exposto, 

provada a contratação e havendo débitos não quitados, deve ser acolhido 

o pedido contraposto e julgado procedente para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento de R$244,14, devendo incidir sobre o valor correção 

monetária a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar 

da publicação da sentença. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial e PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para o fim de 

condenar a parte autora ao pagamento de R$244,14, devendo incidir 

sobre o valor correção monetária a contar do vencimento e juros de mora 

de 1% ao mês a contar da publicação da sentença. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002344-04.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BEATRIZ RODRIGUES 

BANDEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que 

foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$245,58 com relação ao 

contrato 0220377713. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição, do mesmo modo que nunca 

possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de 

furto dos documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Pelo exposto, 

provada a contratação e havendo débitos não quitados, deve ser acolhido 

o pedido contraposto e julgado procedente para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento de R$245,58, devendo incidir sobre o valor correção 

monetária a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar 

da publicação da sentença. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial e PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para o fim de 

condenar a parte autora ao pagamento de R$245,58, devendo incidir 

sobre o valor correção monetária a contar do vencimento e juros de mora 

de 1% ao mês a contar da publicação da sentença. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAGDIEL BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001559-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DAGDIEL BARRETO 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. Analisando-se o feito, constata-se que não 

precisa de outras provas que não a já amealhada, razão porque se passa 

a decidir o pedido em consonância com o disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Frise-se que não há necessidade de oitiva de 

testemunha requerida pelas partes, considerando ser a controvérsia 

resolvida eminentemente por prova documental. Trata-se de ação em que 

a autora pleiteia declaração de inexistência de débitos, c/c ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e danos morais. O 

autor narra que é acadêmico da requerida desde o ano de 2014, 

possuindo bolsa de 70% por meio do FIES e 30% de Bolsa convênio com a 

ACES. Relata que, entretanto houve a redução do valor da bolsa do FIES 

para 49%, situação que tem gerado débitos perante a reclamada, que lhe 

cobra os 21% restantes. Relata ter havido bloqueio da sua matrícula e seu 

acesso ao Portal do Aluno, acarretando perda de prazos, inclusive do 

TCC. Foi indeferida a tutela de urgência. A ré, ao seu turno, controverte os 

fatos dizendo que em abril de 2018 o aluno realizou a desistência do 

curso. Afirma também que o mesmo realizou aditamento inferiores aos 

valores das mensalidades, de modo que legais as cobranças realizadas 

Diante das provas trazidas aos autos, tanto por parte da autora quanto da 

ré, e mais atenta ainda à situação fática do caso concreto, entendo 

assistir direito ao primeiro. O contrato desconto por convênio com a ACES 

foi usufruído pelo aluno no primeiro semestre de 2014 até 2017/2 (ID 

14692025), conforme demonstra os o extrato financeiro juntado pela parte 

autora. O financiamento pelo FIES, por sua vez, foi firmado em 21 de 

fevereiro de 2014, poucos dias após a matrícula na instituição de ensino, 

que ocorreu em 15/01/2014. Pelo extrato financeiro juntado, cujo ID já citei, 

verifico que não houve qualquer problema com relação aos pagamentos 

no decorrer dos 8 semestres cursados, pois ao lado de todos, na coluna 

“situação”, aparece a mensagem “Bolsa 100%”. Assim, como poderia 

haver débitos em aberto se os próprios documentos da Universidade 

demonstram que o somatório das bolsas cobria 100% o valor da 

mensalidade? Ademais, em exame do conjunto fático probatório disponível 

nos autos, nota-se que a Universidade não juntou nenhuma evidência 

significativa da existência de crédito em seu favor, já que não há prova de 

que não existe mais o financiamento no valor inicialmente pactuado entre a 

estudante e o governo. Os relatórios financeiros juntados não apontam a 

diminuição da percentagem repassada pelo FIES, sendo que tal prova 

poderia ser facilmente produzida pela parte requerida. Quanto aos 

serviços que alega a requerida que foram prestados individualmente para 

a parte autora deveriam ser cabalmente comprovados, e não foram. 

Assim, pela insuficiência de provas da origem do crédito, aplicam-se as 

regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em 

desfavor da parte que possui o encargo probatório. Portanto, não 

havendo obrigação a ser cumprida pela parte promovente, a negativa de 

matrícula é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte promovida. Vale 

ressaltar que conforme salientou o autor na impugnação à contestação, 

de fato não houve matrícula no semestre de 2018/1, pois em virtude das 

cobranças efetuadas pela Universidade o mesmo não possuía condições 

de arcar com a mensalidade, de modo que a única alternativa foi 

suspender o curso. Ainda, quanto ao suposto acordo de parcelamento do 

débito, declarou o autor, também na impugnação, que realizou o acordo 

pois queria continuar seus estudos e não viu outra opção a não ser 

realizar o acordo. Ademais, sendo constatado que não há débitos em 

aberto, declaro nulo o contrato/ acordo celebrado. Quanto aos danos 

morais, tenho entendido que em situação de descumprimento contratual 

não há que se falar em ofensa moral a ser reparada, tratando-se de mero 

dissabor, entretanto, tenho que o caso em apreço difere um pouco dos 

demais. Foi constatada nessa ação que não há qualquer débito que possa 

ter ocasionado a negativa de matrícula do autor, de modo que totalmente 

ilegal a conduta da Universidade em negar a rematrícula. Tal negativa de 

rematrícula fez com que o autor tivesse que solicitar o trancamento do 

curso, por não ter condições de arcar com o valor da mensalidade. Caso 

isso não tivesse acontecido, no final deste ano de 2018 o mesmo 

provavelmente estaria colando grau, entretanto, com o trancamento, ainda 

possui mais dois semestres a serem cursados, protelando a tão desejada 

formatura. Nesse sentido, considerando as particularidades do caso 

concreto, e também do forma de punir o comportamento da Universidade, 
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até para que não repita o mesmo erro e tenha mais atenção e apreço com 

as situações dos alunos, condeno-a ao pagamento de R$4.000,00 (quatro 

mil reais) a títulos de danos morais, devendo tal valor ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da data da citação inicial. Ante o exposto, com fundamento 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, para: a) declarar a inexistência do débito cobrado pela 

universidade em relação a quaisquer débitos bem como serviços 

individuais supostamente prestados até 2017/2; b) condenar a requerida 

ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC e juros de 

mora a contar da citação inicial. Sem custas ou honorários nesta fase Lei 

n. 9.099/95, art. 55. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Sorriso/MT, 29 de outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo 

(a), na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002591-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSATTO & GOMES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002591-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSSATTO & GOMES LTDA - 

ME REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Trata-se de ação proposta por ROSSATO E GOMES LTDA em face de 

SICREDI – COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL, em que pretende: a) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que efetuou o pagamento de um fornecedor 

através do Cheque nº 000568, Conta nº 76031-5, Banco 748, Coop. 8068, 

Valor R$ 5.164,98 (cinco mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e 

oito centavos), contudo, mesmo após ter autorizado o desconto do 

cheque por telefone, a reclamada não efetuou o procedimento. Informa 

que a reclamada alega divergência na assinatura. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a reclamante não comprovou qualquer dano que 

tenha sofrido. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. Audiência de conciliação realizada. É o relatório. 

A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Primeiramente, quanto a preliminar de necessidade de perícia, 

entendo que não deve prosperar, pois é notório a semelhança nas 

assinaturas. Não há necessidade de qualquer perícia no presente caso. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso. Ementa: 

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE 

ASSINATURA. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL. 

LEGITIMIDADE DAS PARTES. DANO MORAL. FIXAÇÃO DO QUANTUM 

DEVIDO. PROPORCIONALIDADE. O cheque devolvido por divergência de 

assinatura é apto a instruir ação de cobrança fundada na relação causal, 

tendo por objetivo comprovar a existência da relação jurídica envolvendo 

as partes. Art. 62 da Lei n. 7.357 /1985. A promitente compradora de 

imóvel que consentiu que seu convivente o alienasse a terceiro deve 

responder pelos prejuízos que daí advenha, sendo parte legítima a compor 

o pólo passivo da demanda que busca a restituição de valores em 

decorrência da rescisão do contrato. A conduta dos réus é apta a 

configurar ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em 

relação à integridade moral e psíquica, sendo devida a indenização por 

danos morais. A fixação do valor da reparação do dano moral deve 

observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios 

gerais e específicos, de modo a atender ao princípio da reparação integral, 

esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o 

enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o 

direito da personalidade violado. O valor da indenização pelo dano moral 

arbitrado na sentença (R$10.000,00 - dez mil reais) atende aos critérios 

gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atende 

aos critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial 

econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato 

no meio social e a natureza do direito violado. Apelação desprovida. TJ-RJ 

- APELACAO APL 103388820068190205 RJ 0010338-88.2006.8.19.0205 

(TJ-RJ) Data de publicação: 09/11/2009 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUE 

DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. NEGLIGÊNCIA DO 

TABELIONATO QUE NÃO PODE FICAR IMPUNE. VALOR INDENIZATÓRIO 

FIXADO ATÉ DE FORMA TÍMIDA, LEVANDO-SE EM CONTA AS 

CONSEQUÊNCIAS DE UM PROTESTO. RECURSO AO QUAL SE NEGOU 

SEGUIMENTO AO ABRIGO DO ART. 557 , DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL . AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO. I - Nos termos do art. 186 do 

Código Civil , "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito". De fato, "Seria escandaloso que 

alguém causasse mal a outrem e não sofresse nenhum tipo de sanção; 

não pagasse pelo dano inferido"; II - Em se tratando de cheque devolvido 

por divergência de assinatura e bloqueado junto ao banco, impunha-se ao 

tabelionato o exame de sua origem, dar oportunidade ao emitente para 

esclarecimento e consultar ao estabelecimento de crédito sobre os 

motivos que originaram a devolução e que, na hipótese, até seria 

dispensável, porquanto divergente a assinatura. O cartório protestou um 

cheque cuja emissão não era do autor; III - Relembra a douta Procuradoria 

de Justiça, "é inegável que sua responsabilidade é objetiva, eis que o réu 

é um prestador de serviço público, executado em caráter privado por 

delegação legal do Poder Público e fiscalizado pelo Poder Judiciário". IV - 

Recurso ao qual se negou seguimento, decisão que se confirma. 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 
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jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

pois o reclamante possui restrição posterior. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor 

da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006260-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006260-80.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CICERA COSTA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. O executado informou a quitação do 

débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no 

art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Proceda-se com o 

levantamento dos valores depositados nos autos à conta bancária 

indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004082-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILKILA KEITH OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004082-61.2017.8.11.0040. REQUERENTE: WILKILA KEITH OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. O executado 

informou a quitação do débito excutido. Posto isso, JULGO EXTINTO o 

feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Proceda-se com o levantamento dos valores depositados nos autos à 

conta bancária indicada pelo exequente. Na sequência, arquive-se. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010049-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA SORRISO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONAVES CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010049-70.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: SG ALUMINIOS DISTRIBUIDORA 

SORRISO LTDA - ME EXECUTADO: CONAVES CONSTRUTORA LTDA - ME 

Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial em que o 

exequente pugna pela citação da executada por edital. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, inicialmente, deve ser registrado que a 

citação editalícia, consoante disposição legal expressa (artigo 18, §2º, da 

Lei 9.099/95), não é permitida nos Juizados Especiais. Nesta toada, o 

Enunciado 37, do FONAJE, autorizou a citação ficta EXCEPCIONALMENTE, 

ou seja, somente nos casos em que o executado não foi localizado, porém 

houve o arresto de seus bens, garantindo a execução e, portanto, a 

possibilidade de satisfação do crédito. Isso porque, autorizar a citação 

editalícia no âmbito dos Juizados Especiais de maneira absoluta, como 

regra geral e não excepcional, mostra-se verdadeiro vilipêndio aos 

princípios norteadores dos Juizados indicados no artigo 2º, da Lei 

9.099/95, com a eternização irregular do processo sem a satisfação do 

direito do exequente. Nesta toada, INDEFIRO o pedido de citação ficta, 

sendo de rigor a extinção da execução, ante a não localização do 

executado. Posto isso, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, 

§4º, da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002976-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OFICINA MECANICA ROTA DO SOL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA Reclamado: OFICINA MECANICA ROTA 

DO SOL LTDA - ME Processo nº. 1002976-30.2018.8.11.0040 Vistos etc. 

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo. É o relatório. Decido. Face o acordo imbricado 

nos autos, não há razão para prosseguimento de qualquer demanda, visto 

que evidenciada a vontade das partes em por fim ao litígio. Posto isso, 

HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta sentença e, 

via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias, 

independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010939-72.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE EMANUELLE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: DANIELLE 

EMANUELLE GUSMAO Reclamado: AZUL LINHAS AEREAS Processo nº. 

8010939-72.2015.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006521-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA PARISOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALD FORMATURAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MAIARA 

PARISOTO Reclamado: ALD FORMATURAS LTDA - ME Processo nº. 

1006521-45.2017.8.11.0040 Vistos etc. Ressai dos autos que as partes 

resolvem por fim ao litígio, requerendo a homologação do acordo. É o 

relatório. Decido. Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o 

qual fará parte integrante desta sentença e, via de consequência, julgo o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002779-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA BARON EHRHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002779-75.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SILVANIA BARON EHRHARDT 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Trata-se de reclamação proposta por 

SILVANIA BARON EHRHARDT em face de BANCO PAN S/A, em que 

pretende: a) a correção de contrato com devolução do valor em dobro e b) 

condenação em danos morais; A parte reclamante sustenta que firmou 

com a parte reclamada um contrato de empréstimo consignado no valor de 

R$ 1.518,90 (Um mil quinhentos e dezoito reais e noventa centavos) e 

pagará ao final o valor de R$ 5.810,40 (cinco mil, oitocentos e dez reais e 

quarenta centavos). Alega a parte reclamante que assumiu prestação 

excessivamente onerosa em contrato de adesão, tendo em vista a fixação 

de encargos abusivos, consubstanciados em juros, multas e taxas de 

grande monta. Devidamente citada, a parte reclamada apresentou 

contestação. Preliminarmente, sustenta a incompetência do juizado 

especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No 

mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a 

contratação se deu de forma regular, defendendo a legalidade dos 

encargos e das tarifas bancárias cobrados. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera. É o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as 

suas forças, a cobrança de encargos abusivos no contrato de 

empréstimo. De outro lado, ao tempo em que sustenta a inexistência de 

ilegalidade e abusividade, a instituição financeira reclamada manifesta pela 

incompetência deste Juizado Especial em processar e julgar a presente 

demanda, tendo em vista a necessidade de se apreciar a adequação das 

taxas e encargos em relação às taxas de mercado, a regularidade dos 

cálculos efetuados e, eventualmente, a realização de novos cálculos, o 

que exige conhecimento técnico contábil, não constituindo mero cálculo 

aritmético. Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão está 

atrelado em saber se os encargos fixados no aludido contrato de 

financiamento são ou não abusivos, a depender, portanto, de prova 

pericial complexa (perícia contábil), que foge da alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: “CONTRATO 

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação revisional de juros bancários, 

onde necessária a produção de prova pericial, para aferição da invocada 

abusividade na cobrança de encargos, não há lugar para ajuizamento da 

demanda perante o JEC. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 

71001505882. Segunda Turma Recursal Cível. Relator Clovis Moacyr 

Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. Publicado em 13-12-2007). 

“PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A SENTENÇA DE 

PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE 

DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA 

MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator IRAN DE 

LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da complexidade da causa 

e, tratando-se de matéria de ordem pública (pressuposto processual), que 

pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de 

ofício, não há outra alternativa a este Juízo senão a de extinguir o feito 

sem resolução de mérito. Pelo exposto, apresento o presente projeto de 

sentença, no sentido de, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da incompetência absoluta deste Juízo 

para conhecer, processar e julgar o feito, nos termos do art. 3º, inciso I, 

c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PUREZA GONCALVES RIBEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001987-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PUREZA GONCALVES 

RIBEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que requer a condenação da reclamada em danos morais, 

sob a alegação de que foi protestada, indevidamente, por dívida que não 

lhe pertence. A parte reclamada apresentou contestação no Num. 

15568151, reconhecendo o cancelamento da dívida em nome da 

requerente, aduzindo que não há que se falar em dano moral, pois o 

protesto foi baixado administrativamente pela municipalidade. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Compulsando a contestação, verifica-se que a parte 

reclamada reconheceu a inexistência do débito pela parte reclamante, 

tanto que juntou certidão de cancelamento dos débitos em nome da mesma 

no Num. 15568155. Desta forma, constata-se que o nome da autora foi 

negativado em decorrência de indébito, consoante fundamentação supra. 

Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: “ADMINISTRATIVO E 

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – COBRANÇA DE IPTU – PROTESTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA – ERRO DA ADMINISTRAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

DANO PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO IMPROVIDO.1. O 

Município responde civilmente pelo erro cometido em face do protesto de 

certidão de dívida ativa de IPTU indevidamente lavrado, considerando a 

insubsistência do registro como prestador de serviço.2. Configurado o ato 

ilícito, nasce para o responsável o dever de indenizar os danos dele 

decorrentes, constituindo entendimento consolidado na jurisprudência 

pátria que os danos morais resultantes de protesto indevido de título são 

presumidos.3. Apelo desprovido”. (TJMT. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Ap 31667/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, J. 10/02/2015, DJE 04/03/2015) Sendo assim, devida a 

reparação por danos morais. Já no que tange ao quantum debeatur, 

algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; considerando 

que houve a baixa administrativa do protesto pela parte reclamada, e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$3.000,00, que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar à reclamante, a título de 

danos morais, o montante de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado 

pelo IPCA-E a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 

do STJ) e acrescido de juros legais aplicáveis à caderneta de poupança a 

partir do evento danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos 

termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003064-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003064-39.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DEUSDETE MOURA DA SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO em que se busca a condenação da reclamada em DANOS 

MORAIS, bem como seja declarada a INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, sob a 

alegação de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito por dívida que não lhe pertence, no valor de R$ 534,66, eis que 

nega a assinatura do contrato de n.º 01630007672113. Encaminhada 

carta de citação à reclamada, esta recusou seu recebimento, consoante 

AR de Num. 10404287. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Incialmente se constata que a reclamada recusou o recebimento da carta 

de citação encaminhada, consoante AR de Num. 10404287 e, 

consequentemente, não compareceu a audiência de conciliação 

designada. Em casos como o que se apresenta é de rigor o DECRETO da 

REVELIA da reclamada, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, nos 

termos do entendimento do TJMT, a saber: ESCRITÓRIO CONTÁBIL - 

RECUSA EM RECEBER CARTA DE CITAÇÃO - REVELIA - PRELIMINAR DE 

NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A recusa 

do recebimento de carta de citação constitui má-fé, pois presume-se que a 

parte a ser citada tenha conhecimento do seu teor, caso contrário não 

teria motivo para recusar o seu recebimento, devendo, como forma de 

sanção, ser considerada como citada e aplicada todas as conseqüências 

legais. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. 3. Se o consumidor comprova que pagou ao 

escritório que realiza serviços de despachante para que fosse 

regularizada a documentação de motocicleta junto ao órgão de transito e 

não sendo prestados os serviços contratados, devida é a restituição da 

quantia recebida, sob pena de restar configurado enriquecimento sem 

causa. 4. A sentença que decretou a revelia do Recorrente, bem como o 

condenou a restituir ao Recorrido a importância de R$ 1.000,00, não 

merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A 

súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 

9.099/95. 5. Recurso improvido. Sem condenação a título de honorários 

advocatícios pelo fato de o recorrido não ter advogado constituído. (TJMT 

– Terceira Câmara de Direito Privado. RI 2074/2012. Rel. Valmir Alaércio 

dos Santos, J. 02/10/2012, DJE 11/10/2012) Com o decreto da revelia, 

reputam-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, notadamente 

pela inexistência de comprovação da relação jurídica havida entre as 

partes e, consequentemente a validade do débito impugnado, sendo de 

rigor a declaração da inexigibilidade de tal valor. Quanto aos danos morais, 

constata-se que o nome do autor foi negativado em decorrência de 

indébito, consoante fundamentação supra. Sobre o tema, vejamos o 

entendimento do TJMT: RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE 

MORA – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA 

JURISDICIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - 

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição ou manutenção irregular em 

cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido 

e não carece de prova da sua existência. (...). (TJMT - Turma Recursal 

Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 04/06/2013). 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a inexistência de comprovação de que os fatos teriam 

desencadeado situações mais gravosas; considerando a capacidade 

financeira da reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, 

preventivo e profilático da indenização por danos morais; considerando a 

vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso, sobretudo porque existente anotações 

posteriores nos órgãos de restrição de crédito – conforme Num. 3693702. 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO NA INICIAL, 

determinando que a reclamada proceda com a imediata baixa do referido 

débito, no prazo máximo de 05 dias, sob pena de multa, no valor de 

R$500,00; bem como para CONDENAR a reclamada a pagar ao 
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reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$3.000,00 (três mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (398, do CC). Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondente acerca do conteúdo da presente 

sentença para cumprimento. Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LIFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002426-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA MARIA LIFANTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que controverte fatura de 

recuperação de receita/consumo (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$15.771,02, pugnando pela 

declaração da inexistência de tal débito. A requerida, por sua vez, pugna, 

preliminarmente, pela declaração da incompetência do juizado pela 

necessidade de produção de prova pericial, defendendo a regularidade do 

débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR 

de incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, 

conforme alegado pela própria reclamada, a anomalia constatada, apesar 

de ser no medidor de energia é externa a este, a qual foi regularizada no 

ato da inspeção. Pois bem, verifica-se que in casu houve a inversão do 

ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Aliás, é justo que 

assim seja, pois, na condição de grande empresa, certamente dispõe – ou 

deveria dispor - de condições para demonstrar o fundamento das 

cobranças por si realizadas. Nesta toada, da análise do conjunto 

probatório constante nos autos, verifica-se que a reclamada se 

desincumbiu de seu ônus, visto que restou demonstrado nos autos a 

existência de irregularidade no medidor de energia da reclamante, 

consistente em ligação invertida, consoante fotos e termo de ocorrência 

de inspeção, devidamente assinado, juntados em Num. 16190571. Deve 

ser registrado, ainda, que é desnecessária a juntada de laudo pericial 

elaborado por laboratório certificado, visto que a irregularidade era 

externa ao medidor, consistindo, apenas, na inversão da entrada dos 

cabos de energia, circunstância que, por óbvio, só pode ocorrer por ação 

humana e foi devidamente regularizada no ato da inspeção, sem 

necessidade de substituição do medidor. Ademais, é de fácil percepção 

que após a correção da irregularidade houve aumento considerável do 

consumo de energia elétrica na unidade consumidora da reclamante, 

consoante histórico de consumo de Num. 15817342, circunstância que 

reforça sobremaneira a alegação acerca do desvio de energia elétrica. 

Vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – FRAUDE PRATICADA PELO USUÁRIO – QUEDA 

SIGNIFICATIVA DO CONSUMO – ELEVAÇÃO POSTERIOR À TROCA DO 

MEDIDOR – COMPROVAÇÃO – REVISÃO DO FATURAMENTO – 

CABIMENTO – CÁLCULOS CONFORME RESOLUÇÃO DA ANEEL – 

SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências 

necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a 

menor, visando à recuperação da receita. De forma que, constatada a 

intervenção indevida e o mau funcionamento do medidor de energia 

elétrica, demonstrado pelo aumento significativo do consumo após a 

substituição do aparelho, implicam na conclusão de que houve 

faturamento de energia em valor inferior ao efetivamente consumido, 

sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança 

das diferenças. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado. Ap 

5924/2018. Des. Sebastião de Moraes Filho, J. 09/05/2018, DJE 

08/06/2018) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO COMPROVANDO A 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – REGULARIDADE NA 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES PAGOS 

PELO CONSUMIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DIRETRIZES 

TRAÇADAS PELA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. O Termo de Ocorrência e Inspeção 

apontou a irregularidade no medidor de energia que estava com a entrada 

e saída de energia invertidas, confirmando a irregularidade da unidade 

consumidora. Não há que se falar em realização de perícia, tendo em vista 

que o TOI, como dito, demonstra de forma clara o desvio, SENDO 

ACOMPANHADO PELO RECORRIDO. Recurso conhecido e provido para 

julgar improcedente a ação. (TJMT – Turma Recursal Única. RI nº.: 

8010745-16.2016.8.11.0015. Rel. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, J. 

26/05/2017, DJE 08/06/2017) Por fim, verifica-se que tanto o procedimento 

de apuração da irregularidade (lavratura do termo de ocorrência e 

inspeção – art. 129, §1º, I, da Resolução 414/2010, da ANEEL), bem como 

a apuração do quantum devido obedeceu as disposições da Resolução 

citada. Todas essas considerações impõem a improcedência dos pedidos 

iniciais. No mais, considerando que resta demonstrada a legalidade da 

cobrança, deve ser julgado procedente o pedido contraposto formulado 

pela parte reclamada. Posto isso, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, bem como julgo PROCEDENTE 

o pedido contraposto, condenando a reclamante à pagar à reclamada o 

valor de R$15.771,02, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros legais 

a partir do vencimento. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002374-39.2018.8.11.0040
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CHARLES PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002374-39.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CHARLES PEREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Trata-se de 

ação proposta por CHARLES PEREIRA DE SOUSA em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito no valor R$ 

100,61 (cem reais e sessenta e um centavos), contrato 

050780253000059FI, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. O mesmo não reconhece a dívida pois honrou com todos seus 

compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem 

como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada. A empresa reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência 

de contratação por parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese 

que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 
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reclamação. É o relatório. Em impugnação, reforça o alegado na inicial. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Quanto a preliminar de prescrição, entendo que não deve prosperar, 

pois o início da contagem do prazo é a partir do conhecimento e não da 

anotação. Não vislumbro nas demais nenhuma situação preliminar ao 

mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, 

permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar 

que incide sobre a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano 

causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não 

de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 

479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No 

caso, verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, 

consubstanciado em cobrança de serviços não contratados pelo 

reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E 

INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR 

DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER 

PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE 

EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO 

ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - MAJORAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 

8832/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

29/03/2017) Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco 

do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

pois o reclamante possui restrição posterior. Com efeito, tal estimativa 

guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do 

seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor 

da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor R$ 100,61 (cem 

reais e sessenta e um centavos), bem como, a retirada definitiva dos 

dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR 

o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), 

na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002399-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERTO SEBASTIAO DE 

JESUS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, ROBERTO 

SEBASTIAO DE JESUS, que ao tentar ao tentar realizar compras em 

estabelecimentos comerciais através de crediário, constatou que seu 

nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida 

junto à requerida no valor de R$ 967,00 (novecentos e sessenta e sete 

reais), contrato 000000064626427. Alega que desconhece o débito, 

sendo o mesmo indevido. Requer a declaração de inexistência dos débitos 

e o pagamento de indenização por danos morais. A requerida, ITAU 

UNIBANCO S/A, apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte da reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Alega que, 

configurada sua inadimplência e, no intuito de regularizar seu débito, optou 

a parte autora pelo refinanciamento de sua dívida através do contrato de 

renegociação AD e Crediários nº 64626427, firmado na data de 

12/07/2013, no valor de R$ 11.882,24 reais, a ser quitado em 35 parcelas 

de R$ 483,77 reais (cada), contudo, entre nas datas de 13/06/2014 e, a 

data da negativação 30/07/2014, deixou a parte autora de realizar o 

pagamento de 2 (duas) parcelas, que gerou um débito de R$ 967,54. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da 

prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a 

licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme orientação 

jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 
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da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora. Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato 

juntado aos autos (ID 15671455) se assemelha com as demais 

assinaturas do requerente constante em outros documentos no processo. 

Assim, tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em 

análise. Por fim, restou evidenciado que o reclamante maliciosamente 

alterou a verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, 

sustentando um sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação 

da documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com 

seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Considerando a litigância de má-fé da 

reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor 

R$1.000,00 (hum mil reais), bem como ao pagamento das custas 

processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 

9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Jonathan A. Góes Filgueira Juíz Leigo. Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002418-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ILDEFONSA DE SOUZA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de reclamação proposta 

por ILDEFONSA DE SOUZA RODRIGUES em face de BANCO BMG S.A, em 

que pretende: a) a concessão de medida liminar para que se abstenha de 

deduzir valores pelos serviços de reservar margem consignável; b) a 

condenação da parte reclamante em danos morais; c) devolução de 

valores. A parte reclamante sustenta realizou contratos de Empréstimo 

Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida, sendo informada 

que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente 

de seu benefício, conforme sistemática de pagamento dos empréstimos 

consignados. Contudo, meses após a celebração do referido empréstimo, 

a parte Autora foi surpreendida com a furtiva inclusão de Cartão de 

Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, tratando-se de 

operação não pretendida pelo autor, e que gera abatimentos mensais no 

benefício previdenciário. Citada, a instituição financeira apresentou 

contestação. Sustenta que não houve nenhuma ilegalidade praticada pela 

empresa, que a reclamante tinha ciência prévia das condições contratuais. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. Audiência de conciliação realizada restou infrutífera. Em 

impugnação, a reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão pela qual 

está caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, 

o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Como consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência da reclamante/consumidora em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Não houve 

apresentação, por parte da reclamada, especificações sobre a forma de 

cobrança do RMC, para que se pudesse provar que o reclamante tinha 

ciência da contratação dos serviços denominado “Cartão de Crédito com 

“RMC – Reserva de Margem Consignável”. Nota-se que devido a inclusão, 

de forma unilateral pela reclamada, vem gerando descontos no benefício 

da reclamada. Quanto ao dano moral. Destaca-se, por oportuno, que na 

medida em que o banco reclamado admite a realização de empréstimo 

consignado em suas agências bancarias, assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao banco reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido 

de corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que 

no caso em testilha não ocorreu. A cobrança indevida de serviços não 

contratado implicou em descontos de do benefício previdenciário da parte 

reclamante, privando-a, certamente, do necessário para o seu sustento e 

de sua família, situação que, por si só, evidencia os danos morais 

reclamados. A jurisprudência assim decidiu em caso análogo: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUALC/C COM INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAISE MATERIAIS– 

PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL – REJEITADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO NÃO CONTRATADO– “RESERVA DE MARGEM PARA 

CARTÃO DE CRÉDITO” – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO- 

FRAUDE DEMONSTRADA– FALHA NA PRESTAÇÃODO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADOIN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUMINDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANOS MATERIAIS – 

DEVIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO CONHECIDOE IMPROVIDO. 

(Relator: Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA, RI nº 

8010192-70.2016.8.11.0046 TJMT, Recorrente: Banco BMG S.A; 

Recorrido: Edmilson Ramos, Data 03/04/2018). Diante de estudo mais 

aprofundado acerca da jurisprudência local, está se firmando novo 

entendimento, em consonância com o precedente citado. Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do banco 

reclamado, instituição financeira de grande porte, entendo que a fixação 

do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), é o 

suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o prejuízo 
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moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante 

o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

confirmar a liminar concedida, bem assim JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência 

da contratação do serviço RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC); 

2) CONDENAR a instituição financeira reclamada a pagar a parte 

reclamante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e 3) 

CONDENAR a instituição financeira reclamada a restituir em dobro à parte 

reclamante o valor descontado indevidamente sobre o serviço de 

Empréstimo sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC). O referido 

valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

desembolso das parcelas, acrescidos de juros legais. Sem condenação 

ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 

54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à 

apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O 

PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001134-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA PARIZOTTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001134-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NEIVA PARIZOTTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se de 

reclamação proposta por Neiva Parizotto da Silva em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em que pretende: a) a condenação do 

banco reclamado em dano moral. b) a inversão do ônus da prova e c) 

declaração de inexistência de debito. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que assumiu o pagamento de 60 (sessenta) parcelas, mediante 

contrato de financiamento. Que, fora surpreendida com cobrança de 

parcela que alega já estar quitada, sendo a última parcela. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. A parte reclamada, por seu turno, alegou a 

inexistência de ato ilícito e nexo causal, bem como a legitimidade da 

cobrança realizada, pois foi realizado inversão de parcelas não pagas, 

parcelas estas de n 47 e 57, informa que procedeu com a inversão de 

parcelas subsequentes para adimplir esta parcela, motivo pelo qual requer 

o indeferimento dos pedidos iniciais. É o relatório. Verifica-se que a lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 335, inciso I, do 

CPC-2015, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, este na condição de destinatário final, razão 

pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os fins 

legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo 

cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, 

a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto ao dano 

moral. No caso, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito a ensejar a 

reparação pretendida pela parte reclamante. De início, não se pode perder 

de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à instituição 

financeira reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela 

parte reclamante. A despeito disso, penso que no caso concreto a 

instituição financeira reclamada logrou êxito em demonstrar que agiu no 

exercício regular de seu direito, por outro lado, a reclamante não juntou o 

comprovante de pagamento das parcelas mencionadas em contestação. 

Ademais, a instituição financeira demonstrou através de contrato a 

clausula sobre a inversão de parcelas e extrato de pagamentos realizados 

pelo reclamante. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do 

art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001847-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SINDOMAR SERVILHA CELESTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001847-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SINDOMAR SERVILHA 

CELESTINO REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Trata-se de reclamação proposta por SINDOMAR 

SERVILHA CELESTINO em face de CREFISA AS - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em que pretende: a) a correção de 

contrato com devolução do valor em dobro e b) condenação em danos 

morais; A parte reclamante sustenta celebraram Cédula de Crédito 

Bancário n.º 050440001664 na data de 05/08/2016, sendo concedido o 

valor de R$ 1.431,78 (um mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e 

oito centavos), a serem pagos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas 

de R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) cada uma. Alega a parte 
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reclamante que assumiu prestação excessivamente onerosa em contrato 

de adesão, tendo em vista a fixação de encargos abusivos, 

consubstanciados em juros, multas e taxas de grande monta. Devidamente 

citada, a parte reclamada apresentou contestação. Preliminarmente, 

sustenta a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de 

produção de prova pericial. No mérito, argumenta a inexistência de ato 

ilícito, tendo em vista que a contratação se deu de forma regular, 

defendendo a legalidade dos encargos e das tarifas bancárias cobrados. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Audiência de conciliação restou infrutífera. É o relatório. A parte 

reclamante sustenta, com todas as suas forças, a cobrança de encargos 

abusivos no contrato de empréstimo. De outro lado, ao tempo em que 

sustenta a inexistência de ilegalidade e abusividade, a instituição 

financeira reclamada manifesta pela incompetência deste Juizado Especial 

em processar e julgar a presente demanda, tendo em vista a necessidade 

de se apreciar a adequação das taxas e encargos em relação às taxas de 

mercado, a regularidade dos cálculos efetuados e, eventualmente, a 

realização de novos cálculos, o que exige conhecimento técnico contábil, 

não constituindo mero cálculo aritmético. Pois bem. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se os encargos fixados 

no aludido contrato de financiamento são ou não abusivos, a depender, 

portanto, de prova pericial complexa (perícia contábil), que foge da alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus 

princípios norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 

9.099/95. Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova 

técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato 

controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos 

moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz 

será convocado para a audiência, onde prestará as informações 

solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível 

solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em 

audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será 

encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as 

partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados 

Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a 

compor 'causas cíveis de menor complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). 

[sem destaque no original] A jurisprudência também é unânime nesse 

sentido. Confira-se: “CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE 

JUROS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação 

revisional de juros bancários, onde necessária a produção de prova 

pericial, para aferição da invocada abusividade na cobrança de encargos, 

não há lugar para ajuizamento da demanda perante o JEC. RECURSO 

IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 71001505882. Segunda Turma Recursal 

Cível. Relator Clovis Moacyr Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. 

Publicado em 13-12-2007). “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. 

CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO 

EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA 

PARA O DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002321-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CANISIO HOCHSCHEIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002321-58.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CANISIO HOCHSCHEIDT 

REQUERIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

Trata-se de reclamação proposta por CANÍSIO HOCHSCHEIDT em face de 

CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em que 

pretende: a) declaração de nulidade das cláusulas abusivas ou utilização 

de outro parâmetro e b) condenação em danos morais; A parte reclamante 

sustenta que firmou com a parte reclamada um contrato de empréstimo 

consignado no valor de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) sendo pago em quatro parcelas de R$ 277,40 (duzentos e setenta e 

sete reais e quarenta centavos), contudo, mesmo após efetuar o 

pagamento das quatro parcelas a reclamada continuou a fazer os 

descontos. Diante do ocorrido, o reclamante foi até o estabelecimento da 

reclamada e solicitou o contrato, sendo informado que eram doze 

parcelas, e não somente quatro. Alega a parte reclamante que assumiu 

prestação excessivamente onerosa em contrato de adesão, tendo em 

vista a fixação de encargos abusivos, consubstanciados em juros, multas 

e taxas de grande monta. Devidamente citada, a parte reclamada 

apresentou contestação. Preliminarmente, sustenta a incompetência do 

juizado especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. 

No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a 

contratação se deu de forma regular, defendendo a legalidade dos 

encargos e das tarifas bancárias cobrados. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação 

restou infrutífera. É o relatório. A parte reclamante sustenta, com todas as 

suas forças, a cobrança de encargos abusivos no contrato de 

empréstimo. De outro lado, ao tempo em que sustenta a inexistência de 

ilegalidade e abusividade, a instituição financeira reclamada manifesta pela 

incompetência deste Juizado Especial em processar e julgar a presente 

demanda, tendo em vista a necessidade de se apreciar a adequação das 

taxas e encargos em relação às taxas de mercado, a regularidade dos 

cálculos efetuados e, eventualmente, a realização de novos cálculos, o 

que exige conhecimento técnico contábil, não constituindo mero cálculo 

aritmético. Pois bem. No caso, percebe-se que o deslinde da questão está 

atrelado em saber se os encargos fixados no aludido contrato de 

financiamento são ou não abusivos, a depender, portanto, de prova 

pericial complexa (perícia contábil), que foge da alçada dos Juizados 

Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: “CONTRATO 

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL CONTÁBIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL ACOLHIDA, EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

PROCESSO EXTINTO. Cuidando-se de ação revisional de juros bancários, 

onde necessária a produção de prova pericial, para aferição da invocada 

abusividade na cobrança de encargos, não há lugar para ajuizamento da 

demanda perante o JEC. RECURSO IMPROVIDO.” (TJRS. Proc. n. 

71001505882. Segunda Turma Recursal Cível. Relator Clovis Moacyr 
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Mattana Ramos. Julgado em 05-12-2007. Publicado em 13-12-2007). 

“PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A SENTENÇA DE 

PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE 

DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA 

MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Relator IRAN DE 

LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da complexidade da causa 

e, tratando-se de matéria de ordem pública (pressuposto processual), que 

pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que de 

ofício, não há outra alternativa a este Juízo senão a de extinguir o feito 

sem resolução de mérito. Pelo exposto, apresento o presente projeto de 

sentença, no sentido de, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da incompetência absoluta deste Juízo 

para conhecer, processar e julgar o feito, nos termos do art. 3º, inciso I, 

c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL CANABARRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

ALIANCA DAS REGIOES COSTA OESTE PARANAENSE E NORTE 

PAULISTA - SICREDI ALIANCA PR/SP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001466-79.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BRUNO RAFAEL 

CANABARRO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO 

DE LIVRE ADMISSAO ALIANCA DAS REGIOES COSTA OESTE 

PARANAENSE E NORTE PAULISTA - SICREDI ALIANCA PR/SP Trata-se de 

ação proposta por BRUNO RAFAEL CANABARRO em face COOPERATIVA 

DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO ALIANCA DAS 

REGIOES COSTA OESTE PARANAENSE E NORTE PAULISTA - SICREDI 

ALIANCA PR/SP, em que pretende a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

é correntista da reclamada e que realizou transação com terceiro, 

realizando pagamento através de cheque pré-datado. Afirma que o 

terceiro fez o deposito do cheque antes da data prevista e o banco 

efetuou o desconto, essa conduta gerou transtornos para pagamentos de 

outros débitos que estavam programados. Requer indenização por danos 

morais. A reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, alegando que o reclamante impõe 

responsabilidade a reclamada por ato praticado por terceiro. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. 

Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera Em impugnação, 

reforça o alegado na inicial É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Embora a reclamada 

tenha efetuado o desconto do cheque antes do prazo estipulado, o 

reclamante não comprovou as alegações que fundamentam o pedido da 

indenização pelos danos morais RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO 

ANTECIPADO DE CHEQUE PRÉ-DATADO. SÚMULA 370 DO STJ. 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. MEROS ABORRECIMENTOS. (Nona Câmara Cível 

Diário da Justiça do dia 30/09/2011 Apelação Cível AC 70044392900 RS 

(TJ-RS) Iris Helena Medeiros Nogueira) Logo, não há que se falar em ilícito 

a ser indenizado. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, bem assim para JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos 

etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na 

forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEONIDAS BESERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001318-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA LEONIDAS 

BESERRA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A, DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Trata-se de ação proposta por MARIA DE 

FATIMA LEONIDAS BESERRA em face de BANCO LOSANGO S.A e 

DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A. (CITY LAR), em que pretende: a) a declaração 

de inexistência de débito e b) a condenação da reclamada a pagar 

indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que 

realizou compra no estabelecimento da segunda reclama, parcelando em 

boletos e no cartão de crédito. Afirma que, mesmo tendo realizado todos 

os pagamentos dos boletos, as reclamadas negativaram seus dados no 

valor de R$ 112,70 (Cento e doze reais e setenta centavos). Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada. A primeira 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de 

conduta ilícita, reforça que a reclamante não buscou a empresa para 

resolver de forma administrativa, não havendo nexo causal entre o ato da 

reclamada e o suposto dano sofrido pela reclamante. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A 

segunda reclamada apresentou contestação. Alega ilegitimidade passiva, 

não tendo qualquer participação pelo suposto fato. Diz que não houve 

prova de qualquer dano sofrido pela reclamante. Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, 

reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras provas 

(art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Primeiramente, não 

vislumbro no caso nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de 

análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Quanto ao pedido 

para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, as 

reclamadas não lograram êxito em comprovar que tomaram as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de qualquer prova que alegue o débito da reclamante. Por outro 

lado, a reclamante juntou os comprovantes de pagamentos realizados. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. No caso, 
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verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em 

cobrança de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a 

inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que as reclamadas assumem o risco do empreendimento, 

devendo disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus 

serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos 

aos seus clientes. Restando comprovado também que não houve culpa da 

parte reclamante quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo 

porque é da instituição reclamada a incumbência de adotar as cautelas 

necessárias a tanto. Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do 

quantum devido a título de danos morais, cabe destacar que, como é 

cediço, embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e 

a jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para 

nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo 

certo que deve ser levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau 

de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo 

nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta 

negligente do reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório 

no equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos 

limites do razoável e proporcional, pois o reclamante possui restrição 

posterior. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com 

a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as 

condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, 

ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência dos 

débitos impugnado no valor R$ 112,70 (Cento e doze reais e setenta 

centavos), bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos 

órgãos de proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a 

título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser 

atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003814-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEILDO FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003814-07.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JOCEILDO FERREIRA SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

JOCEILDO FERREIRA SOUSA em face de BANCO BRADESCO S.A., em 

que pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito no valor R$ 430,56 

(quatrocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Mesmo sendo correntista, o 

mesmo não reconhece a dívida pois honrou com todos seus 

compromissos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem 

como pela reparação dos danos morais suportados. Embora devidamente 

intimada a reclamada não compareceu à audiência. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando a existência de contratação por parte da reclamante e 

seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em 

órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na reclamação. Em impugnação, reforça o alegado 

na inicial. Uma vez que a parte reclamada, devidamente intimada para 

comparecer a audiência de conciliação designada, deixou de comparecer 

ao ato, conforme consta no termo de audiência, a revelia está manifesta, 

pelo que presumo, nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95, verdadeiros 

os fatos alegados na inicial e, deles advindo à consequência jurídica 

pretendida, decido a lide. Analisando as alegações da parte reclamante, 

verifico que os fatos narrados na inicial conduzem às consequências 

pretendidas pela mesma. Tendo em vista que a parte reclamante não 

reconhece nenhuma dívida perante a reclamada, a resolução da contenda 

passa pela consideração da responsabilidade objetiva no caso em tela, 

como especifica o art. 14 do CDC. É dizer, a responsabilidade da 

demandada dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a 

demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal. Por certo que 

o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Não logrou êxito aquele, todavia, na demonstração de tais excludentes. 

Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, 

pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Aliás, instada a 

comparecer em juízo, a parte reclamada quedou-se inerte, ensejando a 

aplicação dos efeitos da revelia, consistente na presunção de serem 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte reclamante. 

Quanto aos danos morais. A conduta ilícita da parte reclamada está 

demonstrada, porquanto registrou o nome da parte reclamante em órgãos 

de proteção ao crédito em razão de dívida inexistente, acarretando danos 

morais. O dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in 

re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, 

consoante tranquila orientação jurisprudencial: “AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. 

IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. 

SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO 

DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência 

desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a 

inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a 

própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A 

quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o 

que afasta a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência 

da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são devidos a partir do evento 

danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido.” 

(STJ. AgRg no AREsp n. 346089. Quarta Turma. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Julgado em 03-9-2013). Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou 

demonstrado na hipótese. Quanto ao quantum devido a título de danos 

morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico 

brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 
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jurisprudencial. Nesses termos, tenho por caracterizado o dano moral 

indenizável, e considerando a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado pela parte reclamante; 2) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à reclamante, a título de 

indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do 

art. 40, da lei 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005760-14.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RAFAEL HEINTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005760-14.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DIOGO RAFAEL HEINTZE 

REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A, J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI 

Trata-se de ação proposta por DIOGO RAFAEL HEINTZE em face de 

BANCO SAFRA S.A e JJR COM E TRANSPORTES EIRELI., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito e b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de protesto indevido 

pelo Banco reclamado, no valor de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e 

quatro reais). Afirma que nunca teve qualquer relação comercial com as 

empresas reclamadas. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. A primeira 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a ilegitimidade 

passiva pois é mero mandatário dos títulos levados à cobrança para a 

realização de protestos, sendo evidente que o responsável no caso é o 

mandante. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. Audiência de conciliação realizada. Em 

impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, a 

reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros, não houve 

juntada de contratos assinados. TJ-SP - Apelação APL 

10079303920168260019 SP 1007930-39.2016.8.26.0019 (TJ-SP) Data de 

publicação: 05/09/2018 Ementa: PROCESSUAL CIVIL – Legitimidade 

passiva ad causam do banco endossatário-mandatário – Na condição de 

prestador de serviço de cobrança de duplicata, o mandatário tem o ônus 

de exigir a apresentação e fiscalizar toda a documentação comprobatória 

da concretização do negócio jurídico (compra e venda mercantil ou efetiva 

prestação de serviços ao real contratante) que ensejou a emissão dos 

títulos que lhe foram entregues para o cumprimento do delicado mister 

assumido, com o fito de averiguar a regularidade formal das cambiais e a 

própria legitimidade do crédito, sob a coativa forma exigidas – Legitimidade 

passiva do banco configurada – Princípio da causalidade – Verba 

sucumbencial devida – Sentença mantida – Recurso improvido. Quanto ao 

dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, registra outros débitos posteriores a 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de HOMOLOGAR o pedido de 

desistência em relação a segunda reclamada (Id 12429413) e JULGAR 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnado no valor de valor de R$ 

684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais), bem como, a retirada 

definitiva do protesto; 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). 3) CONDENAR o reclamado ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum 

mil reais) a título por danos morais, advindo da contratação de advogado. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 
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sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, 

do juiz leigo, na forma do art. 40, da lei 9.099/95, no que concerne a 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e DANOS MORAIS PELA 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. No entanto, em que pese o projeto de sentença 

partir da premissa de que incide danos pela contratação de advogado, 

certo é que o entendimento pacificado do STJ, é no sentido do não 

cabimento da condenação em danos nestes casos, a saber: AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA IRREGULAR DA RÉ. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. 

REPARAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. 

CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO 

INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos 

elementos informativos da demanda, concluiu que o valor arbitrado em 

aproximadamente R$ 6.222,00 (seis mil, duzentos e vinte e dois reais) 

seria adequado, considerando a falha do serviço da parte agravada, que 

não atendeu solicitação de efetuar resgate de montante em conta que a 

agravante mantinha em conjunto com sua genitora. 2. Infirmar as 

conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte 

fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante entendimento desta Corte 

Superior, os custos decorrentes da contratação de advogado para 

ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais 

indenizáveis. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ – 4ª T. 

AgInt no REsp 1675581/SP. Rel. Ministro Lázaro Guimarães 

(Desembargador convocado do TRF 5ª Região), J. 27/02/2018, DJe 

07/03/2018) Nesta toada, de rigor a improcedência do pedido de danos 

pela contratação de advogado.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-25.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO FORTE HOME DESIGNER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON NUNES DE ALMEIDA OAB - SP412715 (ADVOGADO(A))

RAFAEL DE SOUZA LACERDA OAB - SP300694 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001295-25.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELETRO FORTE HOME 

DESIGNER LTDA - ME REQUERIDO: PAULISTA BUSINESS COMERCIO, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A., BANCO 

DAYCOVAL S/A Trata-se de ação proposta por ELETRO FORTE HOME 

DESIGNER EIRELI em face de BANCO DAYCOVAL S/A e PAULISTA 

BUSINESS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 

ELÉTRICOS S/A, em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito e b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, comprou no dia 24/11/2017 

produtos elétricos comercializados pela segunda reclamada, contudo, 

passando-se o prazo o produto não foi entregue. Em contato com a 

segunda reclamada foi informado que a empresa passava por dificuldades 

financeiras e que não conseguiria entregar os produtos, situação que 

levou a reclamante e a segunda reclamada a procedimentos para 

cancelamento da compra/venda, evitando quaisquer problemas com as 

respectivas contribuições fiscais. Afirma que no dia 19/02/2018 o 

reclamante foi intimado pelo 2° Ofício Extrajudicial de Sorriso acerca da 

existência de protesto de débitos realizado pelas reclamadas. Informa que 

as anotações vem prejudicando o funcionamento da empresa na compra 

de seus produtos. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, bem 

como pela reparação dos danos morais suportados. A primeira reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a ilegitimidade passiva pois 

é mero mandatário dos títulos levados à cobrança para a realização de 

protestos, sendo evidente que o responsável no caso é o mandante. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na 

reclamação. A segunda reclamada apresentou contestação. Alega que a 

empresa sempre atuou de forma transparente, que, no tempo em que teve 

o conhecimento do protesto e verificando o erro de terceiro iniciou 

procedimentos para baixa do protesto. Audiência de conciliação realizada. 

Em impugnação, o reclamante reforça o alegado na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Não vislumbro nas demais nenhuma situação preliminar ao mérito e 

prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Quanto ao pedido para a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe 

asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a 

evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem, as 

reclamadas não lograram êxito em comprovar que tomaram as medidas 

necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Mesmo que a 

segunda reclamada tenha informado que estava tomando as medidas para 

baixa no protesto, o tempo que existia as anotação gerou prejuízo para a 

empresa reclamante, inviabilizando suas compra no crediário. Tal situação 

passado do mero aborrecimento, pois pessoas jurídicas necessitam 

realizar a compra de seus estoques desse modo. TJ-SP - Apelação APL 

10079303920168260019 SP 1007930-39.2016.8.26.0019 (TJ-SP) Data de 

publicação: 05/09/2018 Ementa: PROCESSUAL CIVIL – Legitimidade 

passiva ad causam do banco endossatário-mandatário – Na condição de 

prestador de serviço de cobrança de duplicata, o mandatário tem o ônus 

de exigir a apresentação e fiscalizar toda a documentação comprobatória 

da concretização do negócio jurídico (compra e venda mercantil ou efetiva 

prestação de serviços ao real contratante) que ensejou a emissão dos 

títulos que lhe foram entregues para o cumprimento do delicado mister 

assumido, com o fito de averiguar a regularidade formal das cambiais e a 

própria legitimidade do crédito, sob a coativa forma exigidas – Legitimidade 

passiva do banco configurada – Princípio da causalidade – Verba 

sucumbencial devida – Sentença mantida – Recurso improvido. Quanto ao 

dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição a 

responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA 

HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME 

DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À 

RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Destaca-se, por 

oportuno, que o reclamado assume o risco do empreendimento, devendo 

disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus serviços, para 

evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos aos seus clientes. 

Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao reclamado, 

imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as falhas e ressarcir o 

consumidor dos danos sofridos, o que no caso em testilha não ocorreu. 

Restando comprovado também que não houve culpa da parte reclamante 

quanto à falha na prestação dos serviços, mesmo porque é da instituição 

reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 
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Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 

reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, pois, registra outros débitos posteriores a 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência 

do débito no valor de R$ 799,06 (setecentos e noventa e nove reais e seis 

centavos), referente ao título n.° 31704 com vencimento para 05/01/2018 – 

Banco Daycoval e do valor de R$ 799,06 (setecentos e noventa e nove 

reais e seis centavos), referente ao título n.° 30916 com vencimento para 

02/02/2018 – Banco Daycoval), bem como, a retirada definitiva do 

protesto; 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA 

do(a) juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006708-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT0004979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006708-53.2017.8.11.0040. AUTOR(A): SUSANA TEIXEIRA RÉU: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE Vistos etc. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c devolução de valores em 

que a parte reclamante sustenta que, após solicitar a conversão em 

pecúnia de sua licença-prêmio, referente ao quinquênio 2011/2016, a 

mesma lhe foi concedida, tendo sido efetuado o pagamento da primeira 

parcela, porém, posteriormente, a mesma foi revogada, sob o argumento 

de que a autora não teria direito ao gozo, por ter gozado de licença para 

tratar de interesses particulares no período 17/05/2011 a 25/06/2011, 

razão pela qual foram realizados descontos de 08 parcelas de R$554,56, 

referente à parcela anteriormente paga. Sustenta que, embora tenha 

usufruído da licença para tratar e interesse particular, a mesma adquiriu 

novamente o direito da licença prêmio, do período 2012 a 2017, porém, 

mesmo após solicitar o reconhecimento do direito ao gozo da referida 

licença, a parte requerida indeferiu o pedido. Assim, requer seja 

reconhecido o direito à licença-prêmio, referente ao novo quinquênio de 

2012/2017, bem como a declaração da inexistência do débito referente ao 

pagamento da 1ª parcela da licença, tida por indevida, com a condenação 

da reclamada a devolução dos valores descontados e novo pagamento 

das parcelas referente ao quinquênio 2012/2017. A reclamada apresentou 

contestação, sustentando a regularidade do indeferimento do gozo da 

licença prêmio. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifica-se que, tanto a requerente, quanto a requerida, não negam que o 

pagamento da licença prêmio referente ao período 2011/2016 foi indevida, 

porém, a autora sustenta que, em razão de ter adquirido novamente o 

direito à licença, período 2012/2017, indevido foi o desconto dos valores 

em seu holerite, relativo ao pagamento da parcela paga quanto à licença 

2011/2016. Ocorre que, a decisão tomada pela municipalidade, quando 

reviu seu ato administrativo, equivocado, determinando o desconto do 

valor pago, indevidamente à parte autora, encontra-se amparado nas 

Súmulas 346 e 473 do STF, in verbis: “Súmula 346: A Administração 

Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula 473: A 

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 

que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 

revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial”. Assim, não tendo a parte autora o direito ao usufruto/gozo da 

licença prêmio/pecúnia, referente ao período 2011 a 2016, não há que se 

falar em restituição dos valores descontados de seu holerite, referente à 

parcela paga, indevidamente, pela municipalidade. Quanto ao 

reconhecimento da licença do novo quinquênio, correspondente ao 

período 2012/2017, não foi alvo de impugnação pela parte requerida, 

sendo que a parte autora comprovou que retornou da licença para tratar 

de interesse particular em 25/06/2012 (data inicial para contagem do novo 

período), que, somados 05 anos, atinge o direito em 26/06/2017. Porém, 

quanto ao seu pagamento, de acordo com o art. 80, da Lei Complementar 

Municipal n. 032/2015, o mesmo deverá observar a disponibilidade de 

caixa e interesse do município. Sendo assim, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, tão somente para reconhecer o direito 

da parte autora à licença prêmio do período 2012/2017 (26/06/2012 a 

26/06/2017), cujo pagamento deverá observar o disposto no art. 80 da Lei 

Complementar Municipal n. 032/2015, julgando, porém, IMPROCEDENTES os 

demais pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. 

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000070-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VANESSA GOMES LIMA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide comporta 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Alega a parte 

reclamante, em suma, que iniciou curso de Enfermagem na instituição 

requerida, sendo que antes de começar a cursar mudou para o curso de 

Direito, tendo cursado um ano quando resolveu retornar para o curso de 

Enfermagem, no final de 2015. Afirma que no ano de 2016 em virtude de 

ter engravidado não frequentou a Universidade, tendo feito o trancamento 

do Curso, tendo retornado em 2017/1 e estando agora, portanto, no 4º 

semestre, sendo beneficiária de FIES 100%. Relata que, entretanto, foi 

surpreendida com uma inscrição indevida do seu nome no valor de 

R$8.650,20, incluída em 23/05/2017 cujo débito venceu em 10/06/2016. Foi 

deferida a tutela de urgência para o fim de “determinar que a parte 

reclamada providencie, em 05 (cinco) dias úteis, a suspensão da inscrição 

impugnada, até o julgamento final da ação, bem como providencie a 

rematrícula da reclamante, com inclusão na lista de frequência e 
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desbloqueio de acesso da parte reclamante ao portal acadêmico destinado 

às atividades e avaliações virtuais, sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de não cumprimento, nos termos 

do art. 497 do NCPC.”. (ID 12041499). A requerida apresenta contestação 

afirmando que em 2016/2 não realizou o aditamento, consequentemente 

não houve o repassa da mensalidade, de modo que a aluna está 

inadimplente com a Universidade. Com efeito, resta incontroverso que a 

reclamante se matriculou no curso de Enfermagem disponibilizado pela 

instituição reclamada. Pois bem, no caso de cobrança de débitos, cabe à 

parte requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A requerida, 

por sua vez, diz que os débitos referem-se à mensalidade do semestre 

2016/2, que segundo alega a Universidade não foi realizado o aditamento. 

Entretanto, alegou a aluna em depoimento pessoal na audiência de 

conciliação que não frequentou a Universidade no ano de 2016, em virtude 

do nascimento do seu filho, tendo realizado o trancamento da matrícula, de 

modo que qualquer cobrança desse ano é indevida. Corrobora a 

informação da aluna não ter frequentado a Universidade em tal período o 

Histórico Escolar da mesma, juntado pela própria Universidade (ID. 

13419780), que demonstra que somente foram cursadas disciplinas nos 

anos de 2017 e 2018. Assim, não há nos autos prova da legalidade do 

valor cobrado, pois ausente prova concreta da legalidade do débito. 

Sendo assim, declaro ilegal a cobrança do valor de R$8.650,20, nos 

termos da fundamentação. Desta feita, evidenciada a conduta ilícita da 

reclamada, ao providenciar a inscrição por débito inexistente, o dano moral 

daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente 

do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante tranquila 

orientação jurisprudencial: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA 

DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o 

nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço 

pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta 

conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no 

cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção 

ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. Havendo condenação ao 

pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual 

fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de 

acordo com o art. 85, § 2º, do CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017) No que tange à fixação do valor 

da reparação, é importante que se considere a condição da reclamada de 

uma das maiores instituições de ensino do País, enquanto que a 

reclamante é pessoa presumivelmente não abastada, considerando-se ter 

recebido o benefício de 100% do FIES. Pessoas dessa condição, 

usualmente, fazem grande questão de preservar o bom nome que 

ostentam, até mesmo porque o acesso a bens de consumo somente lhes é 

possível mediante parcelamento das compras. Nesses termos, reputo 

adequado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para 

compensar a parte reclamante pela angústia experimentada, bem como 

para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

administração de seus bancos de dados e sistemas administrativo e 

financeiro. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de 

declarar a inexistência do débito impugnado, no valor de R$8.650,20 com 

relação ao contrato AG00000002872686, e condenar a reclamada ao 

pagamento em favor da reclamante, a título de danos morais, do valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de 

publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a 

data da inscrição indevida, confirmando a liminar anteriormente deferida. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 30 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002345-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES BANDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002345-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BEATRIZ RODRIGUES 

BANDEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que 

foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$159,31 com relação ao 

contrato 0220377067. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição, do mesmo modo que nunca 

possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de 

furto dos documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Pelo exposto, 

provada a contratação e havendo débitos não quitados, deve ser acolhido 

o pedido contraposto e julgado procedente para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento de R$159,31, devendo incidir sobre o valor correção 

monetária a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar 

da publicação da sentença. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial e PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para o fim de 

condenar a parte autora ao pagamento de R$159,31, devendo incidir 

sobre o valor correção monetária a contar do vencimento e juros de mora 

de 1% ao mês a contar da publicação da sentença. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002346-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES BANDEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002346-71.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BEATRIZ RODRIGUES 

BANDEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que 

foi surpreendida com uma inscrição no valor de R$166,33 com relação ao 

contrato 0208408760. Alega que desconhece o valor cobrado, sendo o 

mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão e nem 

recebeu nenhuma notificação da inscrição, do mesmo modo que nunca 

possuiu relação jurídica com a requerida. A requerida apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópia de documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já havia alguma 

vez contratado com a requerida e que não havia débitos em aberto 

referentes a tal contratação. Do mesmo modo, não há nos autos notícia de 

furto dos documentos pessoais da parte autora. Portanto, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Pelo exposto, 

provada a contratação e havendo débitos não quitados, deve ser acolhido 

o pedido contraposto e julgado procedente para o fim de condenar a parte 

autora ao pagamento de R$166,33, devendo incidir sobre o valor correção 

monetária a contar do vencimento e juros de mora de 1% ao mês a contar 

da publicação da sentença. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial e PROCEDÊNCIA do pedido contraposto, para o fim de 

condenar a parte autora ao pagamento de R$166,33, devendo incidir 

sobre o valor correção monetária a contar do vencimento e juros de mora 

de 1% ao mês a contar da publicação da sentença. Assim, restou 

evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos 

com o fito de obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício 

que caiu por terra com a apresentação da documentação pela reclamada, 

deixando, portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. 

Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), 

condeno-a ao pagamento de multa no valor R$1.000,00 (hum mil reais), 

bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários em 

favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos 

arbitrados em R$1.000,00 (hum mil reais). Remeto à apreciação do MM. 

Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003592-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OURO FINO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D S P DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

DOLORES RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003592-73.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: OURO FINO FACTORING E 

FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: DOLORES RODRIGUES DOS 

SANTOS, D S P DOS SANTOS - ME Vistos etc. Compulsando os autos se 

constata que o exequente, devidamente intimado para dar andamento 

processual, quedou-se inerte. Ademais, constata-se que o executado não 

foi localizado para citação no endereço indicado nos autos. Posto isso, 

JULGO EXTINTO este feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 c/c 485, III, do NCPC. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002348-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002348-41.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ELENA LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendida com uma inscrição indevida em seu nome. Alega que 

desconhece o valor cobrado, sendo o mesmo indevido vez que não 

reconhece a dívida em questão e nem recebeu nenhuma notificação da 

inscrição. A requerida apresentou contestação, alegando a regularidade 

da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Diz que houve 

contratação e uso dos serviços, tendo a parte autora habilitado o telefone 

nº 66 99638-7119. Junta faturas que demonstram a utilização da linha 

telefônica e diz que a inscrição realizada trata-se de exercício regular de 

direito. Quanto ao mérito, trata-se de típica relação de consumo, diante do 

que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega os serviços foram contratados pela 

parte autora. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois, tratando-se de apontamento negativo por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela 

inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, 

não demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Vale 

ressaltar que as faturas juntadas demonstram a utilização da linha 

telefônica, mas não provam que foi o autor que utilizou a mesma. 

Entretanto, no caso concreto improcede o pedido de reparação por danos 

morais, pois no momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte 

autora outras inscrições preexistentes, conforme demonstra o 

comprovante do SPC juntado com a inicial (ID 13067345). Tal entendimento 

já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 
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- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito no valor de R$113,18 com relação ao contrato nº 0317651409, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos em relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz Togado do Juizado Especial 

Cível para homologação. Sorriso/MT, 30 de outubro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002349-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002349-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DA PENHA SANTANA 

DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Narra a parte autora que foi 

surpreendido com uma inscrição no valor de R$161,87 com relação ao 

contrato nº 0005091482696550. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido vez que não reconhece a dívida em questão. A 

requerida apresentou contestação, alegando que houve contratação e 

uso dos serviços, tendo o requerente deixado de pagar as faturas sem 

explicação, de modo que houve bloqueio por inadimplência. Diz inexistir 

dano moral indenizável. Afirma que houve contratação da linha (66) 

984675947, que permaneceu ativo de 08/08/2016 a 13/07/2017. Discorre 

acerca da validade das telas sistêmicas como meio de prova e da 

possibilidade de contrato verbal. Primeiramente, não vislumbro no caso 

nenhuma situação preliminar ao mérito e prejudicial de análise da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Pois bem, quanto ao mérito, 

trata-se de típica relação de consumo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se a parte 

requerida tivesse sido mais diligente quando da suposta venda, 

certamente possuiria a comprovação da contratação para apresentar. Se 

houve fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a 

fim de que mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Vale 

ressaltar que as faturas demonstram que houve utilização da linha 

telefônica, mas não há como afirmar que foram utilizadas pelo autor da 

presente ação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no 

sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e 

conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição 

indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, 

como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – 

NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA 

CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar que conforme demonstra o comprovante do SPC 

juntado pela parte autora na inicial, apesar de não possuir inscrições 

preexistentes possui a parte autora diversas outras inscrições 

posteriores, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta 

ser. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito de R$161,87 com relação ao 
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contrato nº 0005091482696550, determinando a baixa definitiva do nome 

da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a requerida ao 

pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, 

devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo INPC a contar da 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do 

evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 30 de 

outubro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do (a) juiz (a) leigo (a), na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-66.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE MARIA ANSELMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010090-66.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: CRISTIANE MARIA ANSELMO Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada da audiência para indicar o endereço 

da parte reclamada, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito, 

contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer 

contribuição para possibilitar o seu progresso. Destarte, resta inviabilizada 

a prestação jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a parte 

reclamante se desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que data 

de mais de 05 meses a última intervenção. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, 

do NCPC. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDVAL TEODORO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010545-31.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: SIDVAL TEODORO DA SILVA Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito, contudo, 

quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição 

para possibilitar o seu progresso. Destarte, resta inviabilizada a prestação 

jurisdicional efetiva neste feito, uma vez que a parte reclamante se 

desinteressou pelo prosseguimento do feito, tanto que data de mais de 05 

meses a última intervenção. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Sem custas. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84887 Nr: 4180-73.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ALBERTO RIEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO, para devolução dos autos nº 

4180-73.2011.811.0040, Protocolo 84887, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184113 Nr: 230-12.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILAN MORGANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO MILITAO DE FREITAS 

- OAB:19747/O

 INTMAÇÃO DO ADVOGADO DA REEDUCANDA, DR. DANILO MILITÃO DE 

FREITAS PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTE 

ACERCA DO CÁLCULO DE PENA DE FL. 142.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 189679 Nr: 3906-65.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DIAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, TATIANE DE BARROS RAMALHO - OAB:13.933/MT

 INIMAÇÃO DOS ASVOGADOS DO REEDUCANDO, DRS. TATIANE DE 

BARROS RAMALHO E FABIANO ALVES ZANARO, PARA QUE NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS SE MANIFESTEM ACERCA DO CALCULO DE PENA DE 

FLS. 193.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 177742 Nr: 7656-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R(VDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Ação Penal nº 7656-12.2017.811.0040 Código 177742

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: Rayan Vieira de Araújo

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de RAYAN VIEIRA DE ARAUJO e DIEGO 

ALEXANDRE DA COSTA GONZALVES DIAS, devidamente qualificado nos 

autos, com incurso nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n.º 

11.343/06.

Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“I – Consta do incluso inquérito policial que os denunciados RAYAN VIEIRA 

DE ARAUJO e DIEGO ALEXANDRE DA COSTA GONZALVES DIAS, 

associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes 

nesta urbe”;

 “II – Infere-se, ainda, que na data de 03 de agosto de 2017, por volta de 

11h00min., em uma residência localizada na Rua Ligação Oeste, n.º 395, 

Centro, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados RAYAN 

VIEIRA DE ARAUJO e DIEGO ALEXANDRE DA COSTA GONZALVES DIAS 

transportavam e tinham em depósito, 12 (doze) selos de substância 

análoga ao “LSD” (ácido lisérgico), 09 (nove) lâminas de substância 

análoga ao “LSD”, 376g (trezentos e setenta e seis) de substância 

análoga a “maconha”, 12 (doze) invólucros de substância análoga a 

“maconha”, 01 (um) pedaço médio de substância análoga a “maconha”, 01 

(uma) balança de precisão de marca TOMATE SF400 e diversas 

embalagens plásticas, todas causadoras de dependência física e/ou 

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 
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regulamentar, conforme se extrai do auto de apreensão de fls. 07/08, 

laudo de constatação de drogas de fls. 39/40 do IP, fotos anexas às fls. 

41/44 e 47 e laudo preliminar de drogas às fls. 56/60”. (...) (sic)

Denúncia, fls. 05/07.

Auto de prisão em flagrante delito, fl. 09.

Boletim de ocorrência, fl. 40/41.

Auto de apreensão, fl. 14.

Auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes, fls. 44/49.

Laudo preliminar de drogas, fls. 61/65.

Resposta à acusação, fls. 100/101-v.

A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2017, fls. 125/126.

Desmembramento do feito em relação ao acusado DIEGO ALEXANDRE DA 

COSTA GONÇALVES DIAS, fls. 125/126.

Termo de audiência de instrução, fls. 145/151.

Laudo pericial definitivo, fls. 169/171-v.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 172/186), expondo que a 

materialidade e a autoria dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e 

associação para o tráfico, imputados ao requerido, se encontram 

devidamente demonstradas. Mencionou que as provas produzidas no 

processo asseguram a participação do acusado na ação criminosa. 

Pugnou, ao final, condenação do réu como incurso nas sanções previstas 

no art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

 A defesa do réu (fls. 188/195), por seu turno, em sede de alegações 

finais, requereu, preliminarmente, nulidade da prova produzida pela 

invasão de domicílio. Ademais, argumentou que inexiste nos autos 

comprovação efetiva de que o réu tenha praticado os crimes de tráfico 

ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, descritos na peça 

acusatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito para o 

delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06. Requereu, ainda, a 

aplicação da incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, 

§4º, da Lei n.º 11.343/2006.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

I. Questão de Ordem.

 I.I. Arguição de Ilegalidade da prova obtida mediante a violação de 

domicílio.

 A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a 

inviolabilidade do domicílio, contudo excepciona as hipóteses de prisão em 

flagrante, desastre, prestação de socorro e determinação judicial. E, no 

contexto dos autos, não há que se falar em nulidade decorrente de 

suposta violação de domicílio, como delito de que trata o art. 33, caput da 

Lei n.º 11.343/2006 é de natureza permanente, encontrava-se, sim, 

presente a situação de flagrância, com o que a ação policial não 

demandava prévia obtenção de mandado de busca, estando autorizados 

os agentes policiais ao ingresso na residência, sem autorização dos 

moradores.

Logo, nos termos da norma constitucional tida por violada, ao contrário do 

sustentado pela defesa, nenhuma ilicitude houve na ação policial efetivada 

para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

Neste Sentido:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão 

geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão 

domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 

Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso 

forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a 

situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula 

que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em 

que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – 

flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz 

exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. 

Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da 

Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito 

embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem 

determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A 

inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da 

medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a 

inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra 

ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, 

artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 

1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da 

Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados 

internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento 

jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à 

cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em 

domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não 

será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que 

justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia 

elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a 

medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio 

sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando 

amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que 

indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena 

de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e 

de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de 

fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. 

Negativa de provimento ao recurso”. (STF - RE 603616, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 

09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

 Dessa maneira, considerando que o acusado não demonstrou qualquer 

irregularidade capaz de eivar de nulidade sua prisão em flagrante, é 

forçoso reconhecer que o ato flagrancial retrocitado é perfeitamente 

válido, uma vez os agentes policiais encontraram em sua casa as drogas 

embaladas e uma balança de precisão, fato afirmado pelo próprio acusado 

no momento da sua prisão e apreensão de entorpecentes em seu veículo.

II. Da acusação concernente à prática do crime de tráfico de drogas.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no 

processo, depreende-se que os resquícios materiais da prática do delito 

estão demonstrados através do auto de prisão em flagrante (fl. 09), do 

boletim de ocorrência (fls. 40/41), do auto de apreensão (fl. 14), do auto 

de constatação de entorpecentes (fls. 44/49), do laudo preliminar (fls. 

61/65) e do laudo pericial (fls. 169/171-v), que são corroborados pela 

prova testemunhal produzida. Com o fito de corroborar as assertivas 

precedentemente externadas, lanço mão do conteúdo das declarações 

exteriorizadas por parte de Wagner Florentino e Antônio Marcos Ferreira 

(fls. 10/11, 146 e 151), que efetuaram as diligências e lograram êxito em 

localizar, na posse direta do acusado, 01 (uma) porção de substância de 

material vegetal compacto de tonalidade pardo esverdeado e constituído 

de fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, 

embalada em pedaço de papel filme transparente e acondicionada em 

saco plástico transparente, apresentando resultado positivo para a 

presença de maconha, com massa bruta no total de 255,2g (duzentos e 

cinquenta e cinco gramas e vinte centigramas), 01 (uma) porção de 

substância de material vegetal compacto de tonalidade pardo esverdeado 

e constituído de fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e 

sementes, embalada em pedaço de papel filme transparente, 

apresentando resultado positivo para a presença de maconha, com massa 

bruta no total de 39,0 (trinta e nove gramas), 12 (doze) porções de 

materiais vegetais compactos de tonalidade pardo esverdeadas e 

constituídas de fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e 

sementes, embalados em respectivos sacos plásticos transparentes, 

apresentando resultado positivo para a presença de maconha, com massa 

bruta no total 54,8g (cinquenta e quatro gramas e oitenta centigramas), e 

02 (duas) porções de substâncias de materiais vegetais de tonalidade 

pardo esverdeadas e constituídos de fragmentos de folhas, caulículos, 

inflorescências e sementes, embalados em respectivos sacos plásticos 

transparentes, apresentando resultado positivo para a presença de 

maconha, com massa bruta no total 0,61g (sessenta e um centigramas), 

produto que se encontra no rol de substâncias de uso proscrito pelo 

Ministério da Saúde — incluída na Lista F1, item 10 da Resolução RDC 200 

da ANVISA c/c o art. 66 da Lei n.º 11.343/2006 —, por ser catalisador de 

dependência.

 Perfeitamente configurada, portanto, a materialidade do crime de tráfico 

ilícito de entorpecentes [art. 33 da Lei n.º 11.343/2006].

 De outro vértice, no que concerne à análise da autoria da infração penal, 

examinando criteriosamente os fatos submetidos à apreciação, 

depreende-se que o requerido Rayan Vieira de Araújo realizou postura 

com o intuito de promover a difusão da circulação de substâncias 

entorpecentes, ao transportar e manter em depósito, para efeito de 

promover a introdução no comércio, determinada quantidade de drogas.

 Efetivamente, como resultado direto de análise minuciosa a incidir sobre a 

dinâmica em que os fatos se concretizaram, notadamente a respeito das 

circunstâncias em que a prisão do acusado e apreensão dos objetos se 

operacionalizou, despontam evidências concretas que dão contornos e 
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corporificam a atividade de comércio desenvolvida por parte do requerido.

E, o confronto/cotejo analítico do emaranhado de provas, proporciona, 

fruto da realização de raciocínio dedutivo, a possibilidade de atribuir-se, 

com segurança categórica, a autoria da infração penal ao requerido.

A propósito, a respeito da temática ‘sub judice’, lanço mão do conteúdo 

das declarações exteriorizadas por parte da testemunha Wagner 

Florentino, em fase inquisitorial, (fls. 10/11), que asseverou que:

“(...) que o policial Wagner Florentino com o policial Antônio Marcos 

Ferreira e outros policiais militares durante rondas a guarnição localizou o 

veículo VW GOL de cor branca, ocupado por três pessoas, que ao 

avistarem a guarnição em serviço, demonstraram um certo nervosismo, e 

logo tentando desviar da guarnição; que neste momento foi dado ordem de 

parada ao condutor do veículo; que na sequência foi realizada a 

abordagem com revista pessoal e veicular; que no interior do veículo foi 

encontrado uma trouxinha de substância similar a maconha; que nenhum 

dos três ocupantes assumiram a propriedade deste entorpecente; que 

durante o diálogo com o acusado Rayan Vieira de Araujo “condutor do 

veículo” este nos apresentou um aparelho de marca LENOVO de cor 

dourada, que segundo o mesmo teria encontrado na Rua dia 29 de julho; 

que neste momento o acusado autorizou a acessar o conteúdo do 

aparelho; que foi encontrado fotografias do acusado com entorpecente e 

conversas do mesmo comercializando entorpecentes; que na sequencia o 

acusado assumiu que vende entorpecente e que na sua residência 

haveria uma certa quantidade de entorpecente escondido; que então se 

deslocaram até a residência situada na rua ligação oeste, número 395, 

bairro Centro; que onde foi encontrado a esposa do acusado e uma 

segunda pessoa de nome Diego; que a esposa do acusado autorizou e 

acompanhou a busca na residência, e logo sendo encontrado em cima do 

guarda roupa do quarto do acusado Rayan uma caixa de sapato contendo 

dois pedaços grande similar a maconha, doze trouxinhas embaladas para 

a comercialização; e também várias sacolas plásticas similares ao material 

acondicionado as trouxinhas; que encontrou também várias lâminas de 

substância similar a LSD (nove lâminas); que encontrou uma balança de 

precisão; que encontrou também uma pistola de airsoft; que em ato 

contínuo foi feito busca no quarto da pessoa de Diego; que onde somente 

foi encontrado um aparelho celular do Diego e encontrou nesse aparelho 

conversas comercializando entorpecente do Rayan; que foi dado voz de 

prisão para o Rayan e para o Diego por tráfico de drogas; que o Lucas e o 

Henrique também foram conduzidos na Delegacia por estarem no veículo 

onde foi localizado uma trouxinha; que ninguém assumiu a trouxinha do 

veículo onde foi localizado uma trouxinha; que ninguém assumiu a 

trouxinha do veículo; que na carteira do acusado Rayan foi encontrado um 

comprovante de depósito da caixa econômica federal em nome da 

favorecida Andréa Lima da Silva, agência 2756.013 conta 16864-3 no 

valor de R$600,00 reais; que foi encontrado R$1.052 reais na carteira do 

Rayan; que o acusado Rayan diz que esse comprovante de depósito é 

referente a compra de entorpecentes adquirido na cidade de Sinop-MT; 

que o depoente esclarece que no endereço Rua Ligação Oeste, número 

385, bairro centro, residência do Rayan e Diego é conhecido por ponto de 

comércio de entorpecente e que a guarnição vem recebendo diversas 

denúncias de populares dando conta que ali é ponto de venda de 

entorpecente” (sic).

 A título de ilustração, valho-me do conteúdo do depoimento prestado por 

parte da testemunha Antônio Marcos Ferreira (fls. 146 e 151), o qual 

deixou claro:

“(...) que a minha equipe estava de serviço e acabamos visualizando esse 

veículo Gol de cor branca; que no veículo tinha duas ou três pessoas e 

eles demonstraram um certo nervosismo ao visualizarem a nossa viatura; 

que realizamos a abordagem, não me recordo a quantidade, mas me 

recordo que foi encontrado uma porção similar a maconha; que também 

encontramos uma situação em um celular e que depois acabamos nos 

deslocando até a residência do acusado, até porque ele mesmo de 

indagá-lo ele disse que teria mais entorpecentes em sua residência e 

estaria vendendo; que ele mesmo nos relatou; que ele relatou antes 

mesmo de chegar na residência que sua esposa estaria lá e os 

entorpecentes estariam em cima do guarda-roupas; que conseguimos 

encontrar em uma caixa de sapatos continha uma quantidade consideram 

de substância similar a maconha; que encontramos também um simulacro 

e uma lâminas; que essas lâminas são similares a substância de LSD; (...) 

que nesse local também encontramos uma outra pessoa que disse que 

estaria morando na residência de favor; (...) que o acusado aqui presente 

disse que a droga era pra ele vender; que a quantidade da droga era 

considerável, porque encontramos um pedaço que seria um recorte, uns 

trinta por cento de um tablete grande e algumas substâncias embaladas já; 

(...) que tinha mais duas pessoas nesse veículo; (...) que pelas denúncias 

ali seria uma boca de fumo; (...)” (sic).

 Efetivamente, devido às condições e às circunstâncias de modo, de 

tempo e de lugar que determinada tipologia de infração penal apresenta, 

derivado da forma clandestina e oculta de consumação do delito (como é o 

caso do crime de tráfico ilícito de entorpecentes), depreende-se, por 

inferência racional, que a prova exclusivamente concentrada no 

depoimento de policiais revela-se a tônica, visto que delitos dotados 

destas características são, como via de regra, executados com o objetivo 

de assegurar a impunidade do agente e consumados, inserido em um 

contexto empírico, que inviabiliza que outras pessoas reúnam condições 

de presenciar a concretização dos atos executórios — principalmente 

quando realizada a prisão em flagrante, em que, na maioria avassaladora 

das vezes, as testemunhas presenciais são policiais.

Além disso, impende acentuar que, por um imperativo de lógica racional, a 

apreensão de razoável quantidade de substância entorpecente, que se 

encontrava armazenada em várias porções (algumas já embaladas) e 

objetos utilizados para o preparo (balança de precisão), se mostra 

incompatível com a condição de usuário e, ao mesmo tempo, demonstra, 

estreme de dúvidas, a prática e a destinação comercial da substância 

entorpecente.

Desponta, outrossim, como fator digno de destaque que, ao expor o 

encadeamento e os detalhes dos acontecimentos, o requerido, assim o 

fez de maneira vacilante, não transparecendo segurança e firmeza nas 

narrativas apresentadas, deixando, de certa forma, revelar inúmeras 

discrepâncias e absoluta ausência de nexo/lógica.

A co-existência de versões antagônicas na relação processual (a tese de 

que a droga era de propriedade da pessoa de Henrique Teixeira Lopes 

(testemunha, fls. 147 e 151) Vs. a de que a droga foi adquirida pelo 

acusado Rayan para consumo próprio) desqualificam/descredenciam a 

palavra do acusado.

Como tolerar tais contradições inconciliáveis — considerando-se a 

diversidade de versões prestadas pelo acusado e/ou testemunha(s) que 

exteriorizaram, em momentos distintos, relatos totalmente divergentes e 

desarmônicos.

 Noutro giro, tracejadas tais premissas, no caso em exame, não é possível 

extrair dos autos um juízo de convicção definitivo, estreme de quaisquer 

dúvidas, que 09 (nove) unidades de papéis semelhantes a LSD’s 

(Dietilamida do Ácido Lisérgico) em formatos quadrados, correspondem 

efetivamente ao referido entorpecente, uma vez que o laudo pericial 

demonstra ausência de elementos necessários para a comprovação, ao 

relatar que “o material descrito no item “E” só pode ser examinado, pela 

Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massa”. Este equipamento 

encontra-se inoperante, o que impossibilita os exames dos selos 

encaminhados” (fls. 169/170-v, item “8”). Todavia, resta latente a prática 

do tráfico de entorpecentes pelo acusado de outras substâncias 

entorpecentes, conforme já analisado acima.

Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) o teor das 

declarações exteriorizadas por parte das testemunhas Wagner Florentino 

e Antônio Marcos Ferreira que abordam a dinâmica dos fatos e as 

circunstâncias que os envolveram e aponta o réu como o indivíduo que 

deflagrou a ação criminosa; b) a análise das condições em que a prisão 

do requerido se operacionalizou, máxime em função da apreensão de 

razoável quantidade de entorpecente, sob a custódia direta do réu; c) e, 

por derradeiro, a ausência de plausibilidade/verossimilhança da versão 

apresentada por parte do réu.

 D’outra banda, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no 

que tange à tese desclassificatória hasteada por parte da defesa técnica 

do réu, penso que está fadada ao insucesso, visto que apresenta-se 

despida de consistência lógico-fática. É de bom alvitre realçar que, ao 

esquadrinhar o conteúdo da prova testemunhal engendrada, sobretudo do 

teor das declarações prestadas por parte de Wagner Florentino e Antônio 

Marcos Ferreira (fls. 10/11, 146 e 151), denota-se que a exposição dos 

fatos, que foi veiculada por parte das testemunhas, mostra-se 

extremamente coerente e verossímil, porque revela contornos densos de 

plausibilidade e credibilidade, e pende por desconstruir, do ponto de vista 

probatório, toda a estória apresentada por parte do requerido, ao 

exteriorizar, estreme de dúvidas, que o réu dedicava-se a explorar o 
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comércio de entorpecentes, de maneira que não subsistem quaisquer 

motivos/razões que possam retirar-lhe o atributo da confiança. Cumpre ter 

presente, também, que o teor da versão veiculada pelas testemunhas, na 

etapa investigatória e na fase judicial, deixa transparecer extrema dose de 

coerência e idoneidade, dado à existência de identidade/semelhança de 

detalhes e irrelevantes contradições que se limitam à especificação de 

dados periféricos.

 A propósito, nesse pormenor, admitindo o depoimento de policiais, desde 

que em harmonia com o contexto probatório contido nos autos e verificada 

a inviabilidade de se admitir a versão apresentada pela defesa, como 

prova assaz para a prolação de decreto condenatório, colaciona-se, a 

título de ilustração, as seguintes decisões extraídas do repertório de 

jurisprudência do Augusto Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas 

vão, de modo fragmentado, a seguir, transcritas:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais 

responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova 

idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em 

Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus 

não conhecido”. (STJ - HC: 236105 SC 2012/0051884-1, Relator: Ministro 

JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 12/06/2014)

“(...) 3. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na 

verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como 

meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando 

colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com 

os demais elementos de prova (...)”. (STJ - HC: 95314 SP 2007/0279956-8, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 

06/03/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 02.06.2008 p. 1)

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento do acusado.

De outro lado, do cotejo do cipoal de circunstâncias que envolvem os 

fatos submetidos à apreciação e, inclusive, da análise dos fatos 

anteriormente desenvolvida, denota-se que o requerido é primário, não 

apresenta antecedentes criminais e também não existe qualquer indicativo 

de que integre organização criminosa ou se dedique habitualmente à 

atividades criminosas, fazendo assim jus ao reconhecimento da causa de 

diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a 

conduta protagonizada por parte do requerido Rayan Vieira de Araújo 

ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de tráfico 

ilícito de entorpecentes, previsto no corpo do art. 33, §4º da Lei n.º 

11.343/2006.

III. Da acusação concernente à prática do crime de associação para o 

tráfico de drogas.

Primeiramente, incumbe-me trazer à baila que o art. 35 da Lei n.º 

10.343/2006, pressupõe a efetiva associação de dois ou mais indivíduos, 

de forma não eventual, com o desiderato nuclear de cometer as infrações 

penais de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33 e art. 34, ambos da Lei 

n.º 10.343/2006], de tal sorte a traduzir e exprimir a ideia de habitualidade, 

estabilidade e permanência do ânimo associativo a ser traçado entre os 

seus participantes. Do preceito primário do dispositivo legal em enfoque, 

exsurge que há o dolo específico de associarem-se, unirem esforços, 

com a predisposição para desenvolverem condutas criminosas, que se 

achem vinculadas com o tráfico de entorpecentes, de forma reiterada, 

erigindo-se como delito autônomo, independentemente da ocorrência de 

outras espécies de crimes praticados pelos seus integrantes.

A corroborar tais assertivas, trago a colação os seguintes precedentes 

jurisprudenciais, de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujas 

ementas transcrevo parcialmente:

“(…) O delito de associação para o tráfico não se confunde com uma 

associação meramente eventual (simples co-autoria), demandando a 

permanência e estabilidade entre os agentes, a fim de formarem uma 

verdadeira societas sceleris. Precedentes. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 

99.373/MS, 6.ª Turma, Relatora Convocada Des. Jane Silva, julgado em 

18/03/2008).

“(…) 2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é 

imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, 

sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume 

ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes. (…)” (STJ, 

Habeas Corpus n.º 137.471/MS, 5.ª Turma, Relator: Ministro Jorge Mussi, 

julgado em 02/09/2010).

Pois bem, tracejadas tais premissas, no caso em exame, não é possível 

extrair dos autos um juízo de convicção definitivo, estreme de quaisquer 

dúvidas, que possa dar conta do fato de que o acusado, com ânimo de 

permanência e estabilidade de sociedade criminosa, tenham, em 

comunhão de esforços, obrado no sentido de edificar uma organização 

criminosa destinada a praticar crimes, envolvendo tráfico ilícito de 

entorpecentes, de forma reiterada e com o escopo básico de viabilizar a 

difusão de drogas a terceiros.

Ocorre que, não existem elementos de convicção que pendam por 

conduzir à conclusão consistente no fato de que o acusado tenha 

unificado esforços com terceiras pessoas com o escopo nuclear de 

praticar crimes que digam respeito à questão relativa a entorpecentes [art. 

33 e art. 34, ambos da Lei n.º 10.343/2006], mas, tão somente, o 

estabelecimento, em um caso pontual, de empresa criminosa para 

desenvolver um fato típico em especial, em que ficou estabelecido divisão 

de tarefas entre os seus componentes. Não há falar, portanto, em 

existência de vínculo associativo com caráter de estabilidade e 

permanência ou de um acordo de vontades entre o acusado e demais 

pessoas visando à prática reiterada do crime de tráfico, mas, tão somente, 

mero concurso eventual de agentes.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o 

fim de:

 a) CONDENAR o réu Rayan Vieira de Araújo, devidamente qualificado, 

pela prática da infração penal de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma 

prevista no art. 33 ‘caput’ da Lei n.º 11.343/2006;

 b) ABSOLVER o acusado Rayan Vieira de Araújo, devidamente 

qualificado, do delito de associação criminosa para o tráfico [art. 35 da Lei 

n.º 11.343/2006], com supedâneo no art. 386, inciso VII do Código de 

Processo Penal.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, 

não devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de 

maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do 

crime, ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), 

e as consequências do crime, considero que tais rubricas são incapazes 

de gerar registro desfavorável ao requerido, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.

 Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram 

reputadas favoráveis fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 05 (cinco) 

anos, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 05 (cinco) anos 

de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Do cotejo do 

cipoal de circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à apreciação 

e, inclusive, da análise dos fatos anteriormente desenvolvida, denota-se 

que o requerido é primário, não apresenta antecedentes criminais e 

também não existe qualquer indicativo de que integre organização 

criminosa ou se dedique habitualmente à atividades criminosas. De outro 

lado, não observo a incidência de causa de aumento da pena. Nesse 

influxo de ideias, diminuo a pena fixada em 10 (dez) meses, na razão de 

1/6, ficando a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) 

meses de reclusão, em razão da ausência de outras causas de diminuição 

da pena [art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006].
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Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 400 (quatrocentos) 

dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

II. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de 

Direitos.

De efeito, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ e § 3.º do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que o requerido desfruta da condição de primário e 

não detém antecedentes criminais, e, por derradeiro, considerando que a 

imposição de regime de cumprimento mais severo do que aquele que a 

pena aplicada permitir exige motivação idônea [Súmulas n.º 718 e 719 do 

STF], ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, 

o regime SEMI-ABERTO, inicial.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por pena 

restritiva de direitos, por ter excedido os limites máximos previstos na 

norma de regência [art. 44 do Código Penal], devendo, o mesmo raciocínio 

ser feito no que pertine a suspensão condicional da pena [art. 77 do 

Código Penal], até mesmo porque a concessão de tais benefícios nessas 

circunstâncias seria absolutamente incompatível com a conduta 

protagonizada pelo acusado.

III. Da Análise da Possibilidade do Réu Apelar em Regime de Liberdade.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro 

motivo estiver preso, devido à ausência de ressonância nas situações 

hipotéticas previstas para prisão preventiva, de modo que não desponta 

como medida recomendada a manutenção do requerido à prisão [art. 312 e 

art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida [artigos 

32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e 

autoridade policial para o cumprimento da incineração com urgência.

DETERMINO a destruição da balança de precisão apreendida e demais 

utensílios utilizados para embalo dos entorpecentes e a pistola de airsoft 

[artigos 32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de 

Sorriso e autoridade policial para o cumprimento.

IV. Do Confisco dos Bens Apreendidos.

De fato, consoante se pode extrair do sistema estrutural incrementado no 

ordenamento jurídico, o perdimento de bens relacionados ao tráfico ilícito 

de entorpecentes, pressupõe a implementação de um liame de 

instrumentalidade e/ou nexo etiológico, a ser traçado entre os bens 

apreendidos e a atividade do tráfico, de forma que se possa verificar a 

conexão entre a infração penal e os objetos a serem perdidos em favor do 

Estado. Interpretação do teor dos art. 60 ‘usque’ art. 64, todos da Lei n.º 

11.343/2006.

Pois bem, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, ao dissecar 

as nuances que circundam os fatos submetidos à apreciação, 

depreende-se que veículo VW GOL e os aparelhos celulares, em poder do 

réu Rayan Vieira de Araújo (‘Vide’ auto de apreensão, juntado nas fls. 

14/15 dos autos), guarda íntima conexão com a atividade de tráfico de 

entorpecentes desenvolvida por parte do requerido. Dessa feita, 

levando-se por linha de estima a ideia de que o veículo, fruto do ato de 

apreensão, deriva como resultado direto das operações de tráfico ilícito de 

entorpecentes vivificadas por parte do acusado, com esteio no conteúdo 

normativo do art. 5.º, incisos XLV e XLVI, alínea ‘b’ e art. 243, parágrafo 

único, ambos da CRFB/88 e art. 63 da Lei n.º 11.343/2006, DETERMINO O 

CONFISCO do veículo e dos aparelhos celulares de fls. 14/15, para que, 

doravante, passem a integrar o patrimônio da União.

Oficie-se a Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD para que tome as 

providências necessárias quanto ao recolhimento/transferência do veículo 

PAS/AUTOMÓVEL, marca/modelo VW/GOL, à GASOLINA, ano de 

fabricação 1998, ano de modelo 1998, CAP/POT/CIL 5P/70CV, cor 

BRANCA, placa IHD8006/RS, chassi 9BWZZZ37WT027711, categoria 

PARTICULAR, código RENAVAM 693153679, DETRAN RS N.º 

9190700738.

 Com relação ao valor apreendido de fls. 55, entendo por bem destinar seu 

perdimento em favor do CONSEG, em detrimento do Funad, conforme 

citado no artigo 62 e seus §§ da Lei 11.343/06, sendo reconhecida a 

importância da autoridade de polícia judiciária e dos órgãos de inteligência 

ou militares envolvidos nas ações de prevenção e repressão ao tráfico de 

drogas.

Estabelece a Lei nº 11.343/06 que:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o 

perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou 

declarado indisponível.”

Veja-se ainda a previsão do artigo art. 7º, da Lei nº. 9.613/98, aqui citado 

por analogia:

Art. 7º. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: I 

- a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência 

da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, 

direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive 

aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou 

de terceiro de boa-fé; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012 – grifo 

nosso)

Em que pese a Lei de drogas (Lei nº. 11.343/06) prever em seu artigo 63, 

§ 1º, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, a Lei de 

“Lavagem de Dinheiro” (Lei nº. 9.613/98) teve sua redação original 

alterada pela Lei nº. 12.683/2012, portanto posterior à Lei de Drogas, 

dispondo acerca do perdimento dos valores apreendidos, em caso de 

sentença condenatória, em favor de ente diverso da União.

Fazendo uma leitura Constitucional das Leis acima citadas, infere-se que o 

interesse do legislador era que o perdimento dos valores se desse ao 

poder público. Somando-se a isto, imperioso consignar quanto ao precário 

investimento em nossa região e ao mesmo tempo a tamanha incidência de 

crimes como o tráfico de drogas neste município, em razão de sua 

localização estratégica na beira da BR 163.

De acordo com a previsão do artigo 21, inciso XXII, da Constituição 

Federal, “Compete à União: (...) XXII – Executar os serviços de polícia 

marítima, aeroportuária e de fronteiras”. (grifo nosso) Ocorre que, na 

prática, a destinação de recursos oriundos da União visando a proteção 

da segurança pública nessa região de Mato Grosso, é demasiadamente 

inviável frente as suas necessidades.

Justamente considerando que a vulnerabilidade da região, criou-se 

através de iniciativa popular e da gestão municipal o Conseg – Conselho 

Comunitário de Segurança Publica de Sorriso, que “é formado com o intuito 

de discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de problemas 

comunitários ligados a segurança. O conselho é tido como uma entidade 

de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se vinculam às 

diretrizes emanadas da Secretaria de Segurança Pública”:

 Assim, o Estado aplicando investimentos à estes serviços, não escapa à 

intenção precípua das Leis de destinar bens e valores ao Poder Público, a 

fim de que sejam aplicados em prol de serviços no combate ao crime.

Desta feita, o perdimento se baseia tanto na Lei de Drogas como também 

na Lei de “Lavagem de Dinheiro” cuja alteração foi dada pela Lei nº. 

12.683/2012, ou seja, mais recente que aquela, bem como mais adequada 

à realidade.

Postas essas considerações, determino o perdimento do valor apreendido 

à fl. 55 ao Conseg, devendo seu Presidente ser intimado da presente, bem 

como da necessidade de vinculação do emprego do valor destinado em 

ação específica a prevenção e/ou repressão ao tráfico de drogas na 

cidade de Sorriso.

 V. Das Demais Providências.

Condeno o réu no pagamento das custas judiciais, podendo ser concedido 

o benefício da assistência judiciária gratuita, em sede de execução penal 

[art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e § 1.º da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001].

Confirmada a sentença em 2ª Instância:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984];

d) arquivem-se os autos em apenso n.º 176074 e 191746, com cópia da 

presente sentença.

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.
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Sorriso/MT, 15 de outubro de 2018.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 143911 Nr: 775-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSARA DE APARECIDA SILVA, OSMAR 

XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 SENTENÇA

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de Jusara de Aparecida Silva, pelo 

cometimento dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, 

ambos da Lei 11.343/06, com as implicações da Lei 8.072/90, e no artigo 

180, caput, do Código Penal, e em desfavor de Osmar Xavier de Oliveira, 

pelo cometimento dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, 

ambos da Lei 11.343/06, e artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 12, 

caput, da Lei 10.826/03.

(....)

Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para o fim de:

A - CONDENAR a denunciada JUSARA DE APARECIDA SILVA, qualificada 

nos autos, como incursa nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei n°. 

11.343/2006, e artigo 180, caput, do Código Penal.

B – ABSOLVER a denunciada JUSARA DE APARECIDA SILVA, 

devidamente qualificada, da acusação da prática do crime descrito no 

artigo 35, caput, da Lei n°. 11.343/2006, fazendo-o com fundamento nas 

disposições do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

C - CONDENAR o denunciado OSMAR XAVIER DE OLIVEIRA, qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei n°. 10.826/2003.

D - ABSOLVER o denunciado OSMAR XAVIER DE OLIVEIRA, devidamente 

qualificado, da acusação da prática dos crimes descritos no artigo 33, 

caput, e 35, caput, ambos da Lei n°. 11.343/2006, e do artigo 180, caput, 

do Código Penal, fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 386, 

inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida aos requeridos.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

I.I Da ré Jusara de Aparecida Silva.

 I.I.I Do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento em anexo, não devem 

ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de maus 

antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, culpabilidade, ao 

comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às 

consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são 

incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu 

cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, cuja análise foi dissecada 

anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram 

reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada a ré em 05 (cinco) 

anos de reclusão, mínimo legal.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 05 (cinco) anos 

de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. De acordo com 

os informes produzidos no processo, depreende-se que a requerida é 

primária, não apresenta antecedentes criminais e também não existe 

qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique 

habitualmente à atividades criminosas.

E, calcado na necessidade de desenvolver raciocínio de interpretação que 

descortine exegese autêntica e teleológica da norma jurídica, tomando-se 

em consideração que o fundamento da causa de diminuição de pena, no 

crime de tráfico, espelha a ideia-princípio de reduzir/minimizar a punição do 

agente que realiza o crime de tráfico de maneira individual, em caráter não 

profissional, ocasional e não-habitual [cf.: LUIZ FLÁVIO GOMES, ALICE 

BIANCHINI, ROGÉRIO SANCHES CUNHA E WILLIAM TERRA DE OLIVEIRA, 

“Nova Lei de Drogas Comentada artigo por artigo”, São Paulo: RT, 2006, p. 

165], para efeito de estabelecer diferenciação substancial entre pequenos 

e grandes traficantes [cf.: STF, RExtr n.º 596.152/SP, Tribunal Pleno, Rel. 

Ayres Britto], exatamente porque o núcleo essencial da ação criminosa, 

executada por parte da acusada, centralizou-se na postura de manter em 

depósito e guardar substância entorpecente popularmente conhecida 

como cocaína, deduz-se que o critério/parâmetro de escolha, para efeito 

de determinação do fator de incidência da causa de diminuição idealizada 

no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, deve firmar-se no patamar de 1/2. 

De outro lado, não se observa a incidência de causa de aumento da pena.

Portanto, diminuo a pena fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, na 

razão de 1/2, ficando a pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 06 

(seis) meses de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico a requerida 

a pena de multa, que ora vai fixada em 250 (duzentos e cinquenta) 

dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.º 

11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a 

gravidade do delito, assim como em face da situação econômica da ré.

I.I.II Do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal

A Culpabilidade da acusada não revela ser evidenciada, uma vez que agiu 

sem premeditação, porém deve ser reprovada sua conduta; não possui 

antecedentes; nada existe contra a conduta social e familiar da acusada, 

o que devo considerá-la como boa, a sua personalidade não apresenta 

defeitos de formação; a acusada agiu por motivos que não servem para 

que se compreenda a atitude tomada, as consequências do crime não 

foram graves.

 Tomando em consideração essas circunstâncias, estabeleço a PENA 

BASE em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal, necessária e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a 

ocorrência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que 

deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 1 (um) 

ano de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, e não havendo atenuantes ou mesmo agravantes, 

passo a fixar a pena definitiva. Em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento de pena, fixo a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano de 

reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico a ré a pena 

de multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica da ré.

II. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

II.I Do réu Osmar Xavier de Oliveira.

 II.I.I Do crime previsto no artigo 12 da Lei n°. 10.826/2003.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito do documento em anexo, não devem 

ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de maus 

antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do 

crime e as consequências do crime, considero que tais rubricas são 

incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu 

cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 

imputada ao réu em 01 (um) ano de reclusão.
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Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Em um primeiro prisma 

de enfoque, observa-se que o requerido confessou a autoria do delito, 

fato que se consolida como mecanismo tendente a promover o 

abrandamento da reprimenda [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal]. 

De outro vértice, não se vislumbra a existência de circunstâncias 

agravantes. Contudo, deixo, portanto, à luz de tais premissas, de 

concretizar a implementação da circunstância atenuante, em razão de 

conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal [Súmula n.º 231 do 

STJ] de tal sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar 

equivalente a 01 (um) ano de reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada 

em 01 (um) ano de reclusão, em razão da ausência de causa de 

diminuição e aumento da pena.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 

do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.

III. Da Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do 

Regime de Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena 

Privativa de Liberdade por Pena Restritiva de Direitos.

III.I. Da requerida Jusara de Aparecida Silva

Como consectário natural da aplicação do sistema do cúmulo material [art. 

69 do Código Penal], será infligida a acusada pena privativa de liberdade 

correspondente a 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, decorrente 

da condenação pela prática dos delitos preconizados no artigo 33, caput, 

da Lei n°. 11.343/2006, e artigo 180, caput, do Código Penal.

Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código Penal a pena de 

multa deverá permanecer estipulada em 260 (duzentos e sessenta) 

dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato.

Efetivamente, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alíneas ‘b’ e ‘c’ do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que a ré é primária e não detêm antecedentes criminais 

e, por derradeiro, considerando que o Excelso Supremo Tribunal Federal 

deliberou por declarar, de modo incidental, a inconstitucionalidade da 

obrigatoriedade da imposição do regime inicial fechado para os 

condenados por crimes hediondos, a que faz menção art. 2.º, § 1.º da Lei 

n.º 8.072/1990 [cf.: STF, HC 111.840/ES, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Dias 

Toffoli, j. 27/06/2012], Estabeleço, para efeito de cumprimento da sanção 

penal infligida, o regime inicial Aberto.

Sobre a temática, a respeito da viabilidade de imposição do regime 

semi-aberto e aberto, inicialmente, para cumprimento da pena privativa de 

liberdade no delito de tráfico ilícito de entorpecentes, confira os seguintes 

precedentes jurisprudenciais, de origem no Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: STJ, HC n.º 154.570/RS, 6.ª Turma, Rel.: Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 20/04/2010; STJ, HC n.º 151.199/MG, 6.ª Turma, Rel.: Min. 

Haroldo Rodrigues, j. 10/06/2010.

D’outra banda, de suma importância realçar, por oportuno, que, submetida, 

recentemente, perante o Augusto Supremo Tribunal Federal a matéria que 

envolvia a discussão a respeito da constitucionalidade da norma 

insculpida no art. 33, § 4.º e no art. 44, ambos da Lei n.º 11.343/2006, 

restou decidido e sedimentado pelo Pretório Excelso que a norma jurídica 

que veda, de modo abstrato, a possibilidade de substituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos revela a feição da 

inconstitucionalidade, sob o pretexto de afronta direta ao direito à 

individualização da pena [art. 5.º, LXVI da CRFB/88]. A guisa de ilustração, 

trago à colação a resenha estruturada do respeitável acórdão, da lavra do 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: 

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). 

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O processo de individualização 

da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva 

do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e 

complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum 

não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao 

delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão 

de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de 

circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. 

Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela 

prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço 

do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material. 2. No 

momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se 

movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de 

privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já 

não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do 

sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a 

possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos 

quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de 

direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente 

traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que 

todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é 

mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento 

e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não 

é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou 

restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são 

v o c a c i o n a d a s  p a r a  e s s e  g e m i n a d o  p a p e l  d a 

retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz 

natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de 

reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar 

socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No 

plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e 

promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao 

tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor 

potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar 

alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico 

Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao 

direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal 

de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a 

adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva 

(a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da 

parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão 

análoga ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’, constante 

do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de 

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; 

determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das 

condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta 

situação do paciente” (STF, Habeas Corpus n.º 97.256/RS, Tribunal Pleno, 

Relator: Ministro Ayres Britto, julgado em 01/09/2010) — com destaques 

não inseridos no texto original.

Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição das penas 

privativas de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no 

artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO as penas privativas de liberdade impostas por duas 

restritivas de direitos, cuja modalidade e forma de cumprimento ficará a 

cargo do juízo das execuções penais, observado o disposto no art. 55 do 

Código Penal.

III.II. Do requerido Osmar Xavier de Oliveira

Pena privativa de liberdade equivalente a 01 (um) ano de reclusão, 

decorrente da condenação pela prática do crime previsto no art. 12, da Lei 

n.º 10.826/03; pena de multa estipulada em 10 (dez) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena será cumprida em regime ABERTO, inicial, em conformidade com o 

comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código Penal.

 Presentes os requisitos legais, torna-se cabível a substituição das penas 

privativas de liberdade por restritivas de direitos, na forma do disposto no 

artigo 44 do Código Penal, revelando-se tal medida como suficiente à 

prevenção e repressão do delito. Assim, conforme art. 44, § 2º, do Código 

Penal, SUBSTITUO as penas privativas de liberdade impostas por duas 

restritivas de direitos, cuja modalidade e forma de cumprimento ficará a 

cargo do juízo das execuções penais, observado o disposto no art. 55 do 

Código Penal.

IV. Da Análise da Possibilidade dos réus Apelarem em Regime de 

Liberdade.
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Em atenção ao § 1º do artigo 387 do Código de Processo Penal, CONCEDO 

aos acusados Osmar Xavier de Oliveira e Jusara de Aparecida Silva o 

direito de recorrerem em liberdade, posto que, por óbvio, estão ausentes 

os pressupostos legais para a decretação de sua prisão preventiva.

V. Das Demais Providências.

CONDENO os réus Osmar Xavier de Oliveira e Jusara de Aparecida Silva, 

proporcionalmente, ao pagamento das custas processuais, no prazo de 

cinco dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa, 

nos termos da Secção 28 da CNGC-CGJ (Provimento n.º 40/2014 – CGJ e 

Provimento nº 80/2014-CGJ).

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida [artigos 

32, §1º e 72 da lei 11.343/06]. Oficie-se à Delegacia Municipal de Sorriso e 

autoridade policial para o cumprimento da incineração com urgência.

DETERMINO a restituição dos objetos constante da certidão de fl. 72, aos 

legítimos proprietários, mediante comprovação de propriedade, no prazo 

de 30 (trinta) dias a constar da intimação desta. Após, decorrido o prazo 

sem qualquer manifestação, providencie a Sra. Gestora a destinação a 

entidades interessadas.

Com relação ao valor apreendido de fl. 44, entendo por bem destinar seu 

perdimento em favor do CONSEG, em detrimento do FUNAD, conforme 

citado no artigo 62 e seus §§ da Lei 11.343/06, sendo reconhecida a 

importância da autoridade de polícia judiciária e dos órgãos de inteligência 

ou militares envolvidos nas ações de prevenção e repressão ao tráfico de 

drogas.

Estabelece a Lei nº 11.343/06 que:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o 

perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou 

declarado indisponível.”

Veja-se ainda a previsão do artigo art. 7º, da Lei nº. 9.613/98, aqui citado 

por analogia:

Art. 7º. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal: I 

- a perda, em favor da União - e dos Estados, nos casos de competência 

da Justiça Estadual -, de todos os bens, direitos e valores relacionados, 

direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive 

aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou 

de terceiro de boa-fé; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012 – grifo 

nosso)

Em que pese a Lei de drogas (Lei nº. 11.343/06) prever em seu artigo 63, 

§ 1º, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, a Lei de 

“Lavagem de Dinheiro” (Lei nº. 9.613/98) teve sua redação original 

alterada pela Lei nº. 12.683/2012, portanto posterior à Lei de Drogas, 

dispondo acerca do perdimento dos valores apreendidos, em caso de 

sentença condenatória, em favor de ente diverso da União.

Fazendo uma leitura Constitucional das Leis acima citadas, infere-se que o 

interesse do legislador era que o perdimento dos valores se desse ao 

poder público. Somando-se a isto, imperioso consignar quanto ao precário 

investimento em nossa região e ao mesmo tempo a tamanha incidência de 

crimes como o tráfico de drogas neste município, em razão de sua 

localização estratégica na beira da BR 163.

De acordo com a previsão do artigo 21, inciso XXII, da Constituição 

Federal, “Compete à União: (...) XXII – Executar os serviços de polícia 

marítima, aeroportuária e de fronteiras”. (grifo nosso) Ocorre que, na 

prática, a destinação de recursos oriundos da União visando a proteção 

da segurança pública nessa região de Mato Grosso, é demasiadamente 

inviável frente as suas necessidades.

Justamente considerando que a vulnerabilidade da região, criou-se 

através de iniciativa popular e da gestão municipal o CONSEG – Conselho 

Comunitário de Segurança Publica de Sorriso, que “é formado com o intuito 

de discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de problemas 

comunitários ligados a segurança. O conselho é tido como uma entidade 

de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se vinculam às 

diretrizes emanadas da Secretaria de Segurança Pública”:

 Assim, o Estado aplicando investimentos à estes serviços, não escapa à 

intenção precípua das Leis de destinar bens e valores ao Poder Público, a 

fim de que sejam aplicados em prol de serviços no combate ao crime.

Desta feita, o perdimento se baseia tanto na Lei de Drogas como também 

na Lei de “Lavagem de Dinheiro” cuja alteração foi dada pela Lei nº. 

12.683/2012, ou seja, mais recente que aquela, bem como mais adequada 

à realidade.

Postas essas considerações, determino o perdimento do valor apreendido 

à fl. 44 ao CONSEG, devendo seu Presidente ser intimado da presente, 

bem como da necessidade de vinculação do emprego do valor destinado 

em ação específica a prevenção e/ou repressão ao tráfico de drogas na 

cidade de Sorriso.

 Em relação à arma apreendida, conforme consulta na Diretoria do Foro, foi 

possível verificar que já fora encaminhada para a Coordenadoria Militar do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, através do ofício 

378/2017-DF/PROVIMENTO 05/2017.

Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:

Preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento 

de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo 

Penal];

Comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

Formem-se e remetam-se os processos de execução à Vara das 

Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984];

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª Vara 

Criminal.

Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e 

Cumpra-se.

Sorriso/MT, em 17 de outubro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 125447 Nr: 2685-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CABRAL ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, FRANCIELI APARECIDA DE MELLO - OAB:18497, 

MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129/B

 INTIMAR A NOBRE ADVOGADA DRA. FRANCIELI APARECIDA DE MELLO, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE DEFESA PRELIMINAR NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DO ACUSADO ANDERSON CABRAL 

ARAÚJO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162829 Nr: 10832-33.2016.811.0040

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CARLOS EVANDRO GUDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS A POUÇAS - 

OAB:OAB/MG 158.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 10832-33.2016.811.0040.

Código nº. 162829.

Requerente: Carlos Evandro Guder.

Habeas Corpus

Vistos etc.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Carlos Evandro Guder, contra 

ato do Delegado de Policia Dr. BRUNO SÉRGIO MAGALHÃES DE ABREU.

Em fl. 06, este Juízo decidiu por indeferir o pedido liminar e determinou a 

notificação do Ilustre Delegado, para prestar as informações necessárias.

Ofício do Ilustre Delegado na fl. 15, consignando que não houve 

constrangimento ilegal, visto que a prisão foi feita mediante autorização 

judicial, e ainda que em virtude do decurso do prazo o paciente já se 

encontra em liberdade.

Manifestação do MPE pela extinção do feito ante a perda do seu objeto.

 É o relatório.

Decido.

Pois bem, conforme deflui-se do material trazido a análise o paciente fora 

preso temporariamente por força dos autos 161899, porém em análise a 

esses autos percebe-se que o acusado foi posto em liberdade 

15/12/2016.

Sendo assim, operou-se no caso sub judice a perda superveniente do 

objeto, onde em consonância com o aparecer ministerial julgo extinto o 

feito sem análise de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 3º do CPP.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cientifiquem-se.

Cumpra-se.
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Sorriso - MT, 05 de outubro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 156307 Nr: 7165-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DIAS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Vistos etc.

Considerando que o reeducando possui atestado de conduta carcerária 

com comportamento “BOM”, em anexo, e tendo em vista que manifestou 

interesse em prestar serviço extramuros para a Prefeitura Municipal de 

Sorriso, conforme documentos de fls. 195/196 e declaração de fl. 197, e, 

uma vez que já realiza trabalhos extramuros, conforme verifica-se da 

planilha de trabalho de fl. 199, autorizo o reeducando WELLINGTON DIAS 

MACIEL a realizar trabalhos no Horto Florestal Municipal, pelo período que 

durar os trabalhos.

Comunique-se a Direção do CRS, para as providências necessárias, 

conforme requerido na fl. 195, com as cautelas de segurança de costume, 

ressaltando que se trata de serviço a ser prestado a órgão público, bem 

com para que encaminhe mensalmente ao Fórum relatório das horas 

trabalhadas, para fins de remição.

No mais, cuide-se a Sra. Gestora para que proceda a atualização do 

cálculo de pena conforme as planilhas forem sendo juntadas aos autos, e 

após, abrindo-se vistas ao MPE e a Defesa para manifestação.

 Ciência ao MP e Defesa.

Às providências, cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 188703 Nr: 3319-43.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ TESKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 PROCESSO N°. 3319-43.2018.811.0040

CÓDIGO N°. 188703.

Vistos etc.

Trata-se de ação penal que visa apurar a prática, em tese, dos delitos 

descritos nos art. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 334-A, §1°, IV do Código 

Penal em face de Joarez Teske.

Compulsando as informações trazidas aos autos, infere-se que após 

denúncias anônimas a respeito de comércio de cigarros e armas 

contrabandeadas pelo acusado, a polícia diligenciou até sua residência 

onde foram apreendidas 29 caixas de cigarros da marca “OI Blue”, 

conforme fl. 21, além de armas de fogo e munições, fls. 5/7.

 Denúncia recebida em fl. 59.

Resposta à acusação apresentada em fls. 62/67.

É o relatório. Decido.

 Em detida análise aos autos é possível perceber que, mesmo em juízo 

prematuro, a conduta do acusado se amolda a descrita no art. 334-A, § 1°, 

inciso IV do CP. Dessa forma, antes de dar continuidade ao feito e 

consequentemente analisar seu mérito, faz-se necessário ponderar 

acerca da competência deste Juízo para processar e julgar a presente 

causa.

 Pois bem, a conduta descrita no tipo penal de contrabando se perfaz com 

a importação ou exportação de produto que seja considerado proibido, 

absolutamente ou relativamente, pelas normas pátrias sendo o bem jurídico 

tutelado a administração pública, mais especificamente o erário público, e 

também, no presente caso, a saúde pública.

Nesse contexto, sendo dever do Estado zelar por tais bens e 

consequentemente sendo ele o principal e efetivo prejudicado pelo 

perfazimento da conduta descrita no tipo penal, pois essa além de ofender 

bens jurídicos por ele tutelado desrespeita os interesses e serviços da 

União atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processar 

e julgar o presente caso nos termos do art. 109, inciso IV da Constituição 

Federal, abaixo transcrito.

 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

[...]

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de 

bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas 

ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a 

competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

[...]

 Dessa forma o sujeito ao importar/exportar e comercializar produto 

proibido ou sem a respectiva regulamentação, em tese, fere tanto o erário 

público, ao deixar de prestar os impostos sobre a mercadoria, quanto à 

indústria nacional, ensejando a violação de interesses da União, mesmo 

que não participe da inserção da mercadoria em terras nacionais.

Convém assinalar que apesar de a denúncia oferecida se referir ao delito 

tipificado no paragrafo primeiro, inciso IV do referido artigo, o conteúdo 

dos autos demonstra indícios suficientes que façam crer, em sede de juízo 

preliminar, que a mercadoria comercializada pelo sujeito, além de proibida 

pela lei brasileira, foi também importada ilegalmente.

 Importante consignar ainda que, em que pese houvesse o entendimento 

de que o delito de contrabando somente atrairia a competência da Justiça 

Federal quando demonstrada a transnacionalidade da conduta, ou seja, ter 

o agente participado da inserção do produto em território nacional recente 

decisão do STJ entendeu pela desnecessidade de sua configuração uma 

vez que o bem jurídico maior tutelado são os interesses da União.

 Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 160.950 - RS (2018/0241195-3) 

RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR SUSCITANTE : JUÍZO 

FEDERAL DA 5A VARA DE NOVO HAMBURGO - SJ/RS SUSCITADO : 

JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL DE NOVO HAMBURGO - RS 

INTERES. : JUSTIÇA PÚBLICA INTERES. : EM APURAÇÃO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA FEDERAL E 

JUSTIÇA ESTADUAL. CONTRABANDO DE CIGARROS CONEXO COM 

CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISSENSO ACERCA DA 

NECESSIDADE DE INDÍCIOS DE TRANSNACIONALIDADE NA CONDUTA 

(CONTRABANDO), PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DO CC n. 

160.748/SP (ACÓRDÃO PENDENTE DE PUBLICAÇÃO). DESNECESSIDADE. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Conflito conhecido para declarar a 

competência do Juízo Federal da 5ª Vara de Novo Hamburgo - SJ/RS, o 

suscitante. DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência 

instaurado entre o Juízo Federal da 5ª Vara de Novo Hamburgo - SJ/RS, o 

suscitante, e o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Novo 

Hamburgo/RS, o suscitado. Versam os autos acerca de inquérito policial 

instaurado no âmbito da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com vistas a 

apurar a suposta prática dos crimes de contrabando e porte ilegal de arma 

de fogo de uso permitido. Consoante notitia criminis, a Brigada Militar, no 

dia 9/6/2018, foi acionada para verificar a situação de indivíduos que 

estariam efetuando disparos de arma de fogo, sendo que, ao revistar o 

local, onde estava o indiciado e outros indivíduos, os policiais lograram 

encontrar: 1 (uma) arma de fogo, 4 (quatro) estojos calibre .38, 550 

(quinhentos e cinquenta) maços de cigarros marca classic, de origem 

paraguaia, além da quantia de R$ 1.440,00 (hum mil e quatrocentos e 

quarenta reais) em dinheiro (fl. 26). Na Justiça estadual (comarca de Novo 

Hamburgo/RS), o procedimento foi autuado sob o n. 019/2.18.0005583-3 e 

distribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal, que declinou da competência em 

favor da Justiça Federal, acolhendo o seguinte parecer ministerial (fl. 

74[...] Com a remessa dos autos à Justiça Federal de Novo Hamburgo - 

S J / R S ,  o  p r o c e d i m e n t o  f o i  r e a u t u a d o  s o b  o  n . 

5016266-14.2018.4.04.7108/RS e distribuído ao Juízo da 5ª Vara Federal 

local, que suscitou o conflito, aduzindo que a inexistência de indícios de 

transnacionalidade na conduta (contrabando) afastava a competência 

federal para processar o feito fls. 86/87: [...] Acontece que, recentemente, 

o STJ firmou orientação no sentido de que, ausente indícios da 

internacionalização do cigarro estrangeiro pelo agente, não há que se 

falar em crime de contrabando, e sim no delito de receptação de produto 

contrabandeado, a ser processado na Justiça Estadual: [...]. É o relatório. 

A jurisprudência desta Corte tradicionalmente orientava pela competência 

da Justiça Federal para o julgamento dos crimes de contrabando e 

descaminho, sequer cogitando da necessidade de indícios de 

transnacionalidade na conduta. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 

151/STJ, que, embora verse acerca de competência territorial, tem como 
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premissa o entendimento de que esses crimes são processados na 

Justiça Federal. [...] Fato é que tal posição prevaleceu, dando ensejo a 

inúmeros conflitos que foram decididos na mesma linha, qual seja, da 

necessidade de indícios de transnacionalidade para a fixação da 

competência da Justiça Federal no crime de contrabando. Até que, no 

julgamento do CC n. 159.680/MG (realizado em 8/8/2018), a Terceira 

Seção acolheu o voto proferido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da 

Fonseca, no sentido da competência federal para o julgamento do crime de 

descaminho, ainda que inexistentes indícios de transnacionalidade na 

conduta: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X 

JUSTIÇA ESTADUAL. INQUÉRITO POLICIAL. DESCAMINHO. VENDA DE 

CIGARROS ESTRANGEIROS CUJA IMPORTAÇÃO É PERMITIDA PELA 

ANVISA, MAS QUE NÃO TÊM NOTA FISCAL. CONDUTA ANTERIOR À LEI 

13.008/2014. ART. 334, § 1º, ALÍNEA D, DO CP. DESNECESSIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO DO INVESTIGADO NO PROCESSO DE INTRODUÇÃO 

IRREGULAR DA MERCADORIA NO PAÍS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. Situação em que o investigado foi flagrado expondo à venda, 

em sua barraca de comércio informal, cigarros de importação permitida 

pela ANVISA, sem nota fiscal e sem comprovação de pagamento de 

imposto de importação. 2. "Embora arrolado no CP entre os crimes contra a 

administração pública, (o descaminho) atenta contra a ordem tributária, na 

medida em que se configura pela ilusão do direito ou imposto devido por 

entrada, saída ou consumo de mercadoria, configurando uma infração 

penal tributária aduaneira. Em verdade, então, o descaminho é o mais 

antigo dos crimes contra a ordem tributária" (Baltazar Júnior, José Paulo. 

Crimes Federais. 10ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Saraiva, 2015, p. 

355). 3. "O descaminho, além de causar prejuízos ao erário, afeta de 

forma substancial as ordens econômica e financeira do País em seus 

princípios basilares, tais como o da livre concorrência. Por certo que o 

agente que introduz no mercado bens descaminhados terá larga e ilícita 

vantagem concorrencial sobre os comerciantes que cumprem 

integralmente com suas obrigações legais" (Paulsen, Leandro. Crimes 

Federais. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 352). 4. Para que se configure a 

modalidade de descaminho descrita no caput do art. 334 do Código Penal 

(iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela 

entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria) é necessário 

identificar indícios de que o agente de alguma forma, dolosamente, aderiu 

e/ou participou do processo de introdução do bem no país sem o 

recolhimento dos tributos devidos. 5. Entretanto, a lei também equipara ao 

descaminho a conduta descrita no § 1º, IV, do Código Penal, que atribui a 

mesma pena a quem "adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou 

alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de 

procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou 

acompanhada de documentos que sabe serem falsos" (Incluído pela Lei nº 

4.729, de 14.7.1965). De se ressaltar que a mesma figura foi mantida nos 

mesmos termos após a alteração trazida pela Lei 13.008/2014. No caso 

concreto, a despeito de não haver, nos autos, indícios de que o 

investigado tenha participado da importação da mercadoria e do não 

recolhimento deliberado dos tributos de importação, o fato de ter sido 

flagrado, em seu estabelecimento comercial (ainda que informal), 

vendendo cigarros de origem estrangeira sem nota fiscal pode, em tese, 

ser equiparado pela lei ao descaminho. 6. Como o descaminho tutela 

prioritariamente interesses da União, é de se reconhecer a competência 

da Justiça Federal para conduzir o inquérito policial e, eventualmente, caso 

seja oferecida denúncia, julgar a ação penal, aplicando-se à hipótese dos 

autos o disposto no enunciado n. 151 da Súmula desta Corte. 7. Conflito 

conhecido, a fim de declarar competente para conduzir o presente 

Inquérito Policial o Juízo suscitante, da Justiça Federal. (CC n. 159.680/MG, 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 20/8/2018) Por 

vislumbrar tais circunstâncias (acórdãos antagônicos, sendo um deles 

calcado na aplicação equivocada de um precedente), entendi pela 

necessidade de submeter novamente o tema à análise da Terceira Seção, 

que, na data de ontem (26/9/2018), ao julgar o CC n. 160.748/SP, decidiu 

pela competência federal para o julgamento dos crimes de contrabando e 

descaminho, independentemente da existência de indícios de 

transnacionalidade na conduta. Eis a ementa do acórdão (pendente de 

publicação): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO 

POLICIAL. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. CONTRABANDO DE 

CIGARROS. DISSENSO ACERCA DA NECESSIDADE DE INDÍCIOS DE 

TRANSNACIONALIDADE NA CONDUTA DO AGENTE, PARA FINS DE 

FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. 

SÚMULA 151/STJ. ORIENTAÇÃO QUE DEVE PREVALECER, A PAR DE 

PRECEDENTES RECENTES EM SENTIDO DIVERSO. CRIME QUE TUTELA 

INTERESSE DA UNIÃO. 1. A jurisprudência desta Corte orientava para a 

competência da Justiça Federal para o julgamento dos crimes de 

contrabando e descaminho (Súmula 151/STJ), até que julgado (CC n. 

149.750/MS, de 26/4/2017), fundado em conflito que debateu crime 

diverso (violação de direito autoral), modificou a orientação sedimentada, 

para limitar a competência federal, no caso de contrabando, às hipóteses 

em que for constatada a existência de indícios de transnacionalidade na 

conduta do agente. 2. Consolidada a nova compreensão, sobreveio o 

julgamento do CC n. 159.680/MG (realizado em 8/8/2018), no qual a 

Terceira Seção entendeu pela competência federal para o julgamento do 

crime de descaminho, ainda que inexistente indícios de transnacionalidade 

na conduta. 3. Tal orientação, no sentido da desnecessidade de indícios 

de transnacionalidade, deve prevalecer não só para o crime de 

descaminho, como também para o delito de contrabando, pois resguarda a 

segurança jurídica, na medida em que restabelece a jurisprudência 

tradicional; além do que o crime de contrabando, tal como o delito de 

descaminho, tutela prioritariamente interesse da União, que é quem 

compete privativamente (arts. 21, XXII e 22, VII, ambos da CF) definir os 

produtos de ingresso proibido no país, além de exercer a fiscalização 

aduaneira e de fronteira. 4. Conflito conhecido para declarar a 

competência do Juízo Federal da 4ª Vara Criminal da Seção Judiciária do 

Estado de São Paulo, o suscitante. Assim, considerando a novel 

orientação, compete ao Juízo Federal, o suscitante, processar o inquérito. 

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo 

Federal da 5ª Vara de Novo Hamburgo - SJ/RS, o suscitante. Dê-se 

ciência aos Juízes em conflito. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 

2018. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - CC: 160950 RS 

2018/0241195-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de 

Publicação: DJ 01/10/2018). (grifado e recortado)

Ressaltando tal entendimento veja-se o teor da Súmula 151 do STJ: a 

competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou 

descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da 

apreensão dos bens.

 Quanto aos crimes descritos nos art. 12 e 16 da Lei 10.826/06, entendo 

que, nas circunstâncias em que foram apreendidos os armamentos e 

munições bem como o teor da denúncia oferecida, mencionando o 

comércio de armas e cigarros importados ilegalmente, o que será 

evidenciado com maior clareza ao longo da instrução criminal, bastando 

para o presente momento processual os simples indícios da conduta, a 

conexão probatória entre os delitos encontra-se demonstrada, de modo 

que seu desmembramento acarretaria dificuldade no esclarecimento dos 

fatos e enfraqueceria as provas, atraindo o disposto no art. 76. III, do CPP 

e na súmula 122 do STJ.

 Nesse sentido já decidiu o STJ em caso semelhante:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRABANDO DE CIGARROS, POSSE DE 

CÉDULAS FALSAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO 

PERMITIDO E MOEDA FALSA. POTENCIALIDADE LESIVA. COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL. LESÃO AOS INTERESSES DA UNIÃO. CONEXÃO 

PROBATÓRIA. SÚMULA 122/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. 1. A 

potencialidade lesiva da cédula falsa é elemento típico do crime de moeda 

falsa, da competência da Justiça Federal. 2. O bem a reclamar a tutela 

jurisdicional é da competência da Justiça Federal, porquanto o crime de 

moeda falsa evidencia, neste momento processual, lesão a bens, serviços 

ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 

públicas. 3. A conexão probatória se configura na hipótese em que a 

prova de uma infração puder, de alguma forma, influir na de outra (art. 76 

do CPP). 4. No caso, incidente a Súmula 122/STJ ("Compete à Justiça 

Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de 

competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, a, 

do Código de Processo Penal"), resta ao juízo suscitado a tarefa de 

processar e julgar o crime de posse irregular de arma de fogo de uso 

permitido. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo 

Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária da Paraiba, o suscitante. (STJ - 

CC: 135461 PB 2014/0202420-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data 

de Julgamento: 28/06/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 01/08/2017).

Dessa forma, considerando o acima exposto e com base nos art. 109, IV 

da Constituição Federal e art. 76, III do CPP, declino da competência para 

processar e julgar o presente feito reconhecendo como competente para 

análise destes autos o Juízo da Justiça Federal da Seção Judiciária de 
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Sinop/MT, pelo que determino a remessa integral dos presentes autos para 

aquele Juízo, com as nossas mais sinceras homenagens.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Sorriso - MT, em 11 de outubro de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144826 Nr: 1316-86.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Augusto C. da R. 

Bandeira Bastos - OAB:10525

 Vistos etc.

 Considerando que as alegações da defesa versam sobre o mérito da 

causa e, portanto, devem ser analisadas após a regular instrução criminal, 

por ocasião da prolação da sentença, bem como não se vislumbram 

elementos ensejadores da absolvição sumária do réu, porquanto não se 

mostram presentes nenhuma das situações elencadas pelo art. 397, do 

CPP uma vez que na denúncia estão presentes de forma satisfatória os 

indícios de autoria e materialidade suficientes para essa fase processual e 

ensejadores de sua admissão, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 03 de abril de 2019, às 17h 00m.

Intimem-se e/ou requisite-se o acusado e o I. Advogado.

Quanto ao pedido de item ‘a”, fl.72, consigno que será melhor analisado 

quando da realização da audiência designada, bem como o de item “c” 

quando da prolação de sentença.

 Defiro o pedido formulado no item “b”. Intimem-se e/ou requisitem-se 

testemunhas arroladas às fls. 5 e 73. Expeça-se Carta Precatória para a 

oitiva das daquelas que não residem nesta Comarca, se for o caso.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175812 Nr: 6568-36.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHERATY AUGUSTO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KARINA ROMÃO 

CALVO, para devolução dos autos nº 6568-36.2017.811.0040, Protocolo 

175812, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167102 Nr: 1671-62.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALES LOURENÇO DA SILVA, LAILSON DA 

SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11265

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALVADI RODRIGO 

CHIAPETTI, para devolução dos autos nº 1671-62.2017.811.0040, 

Protocolo 167102, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162302 Nr: 10486-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCELO CORDEIRO DE SOUSA SILVA, 

Filiação: Ana Cordeiro de Sousa e Antonio de Sousa Silva, data de 

nascimento: 09/06/1982, brasileiro(a), natural de Codo-MA, solteiro(a), 

pintor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o réu Marcelo Cordeiro de Sousa Silva, devidamente 

qualificado, pela prática do crime de roubo impróprio [art. 157, § 1.º, do 

Código Penal].Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da 

individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da 

CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido. I. Da 

Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de 

Multa.Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, 

entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados 

aos autos, que referem à existência de ações penais e inquéritos policiais, 

não devem ser considerados em prejuízo do réu.Não existem nos autos 

dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de 

caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua 

conduta social. No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do crime, 

aos motivos do crime, ao comportamento da vítima e as consequências do 

crime, considero que tais rubricas são incapazes de gerar registros 

desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não descambou para 

excessos reprováveis no seio social.Destarte, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja análise foi 

dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que 

foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 04 

(quatro) anos de reclusão.Feito isso, passo a fixação da PENA 

PROVISÓRIA. Não vislumbro a ocorrência de circunstâncias atenuantes 

ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar 

anteriormente fixado: 04 (quatro) anos de reclusão.Ultrapassada tal etapa, 

passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 04 (quatro) anos de 

reclusão em razão da ausência de causa de diminuição e aumento da 

pena.Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

réu a pena de multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas — em 

análise retrospectiva — e a gravidade do delito, assim como em face da 

situação econômica do réu.II. Da Determinação do Regime de Cumprimento 

da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena 

Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.A pena será 

cumprida em regime ABERTO, inicial, em conformidade com o comando 

normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código Penal.Presentes 

as condições do art. 44 do Código Penal, ORDENO a substituição da pena 

privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos [art. 44, § 2.º 

do Código Penal], a seguir delineadas: a) prestação de serviços à 

comunidade ou à entidades assistenciais, de acordo com as aptidões do 

réu, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; devendo 

perdurar, sua duração, pelo mesmo período indicado para pena privativa 

de liberdade substituída, sendo facultado ao condenado cumpri-la em 

prazo menor, na forma do disposto nos art. 46, § 4.º c/c o art. 55 ambos 

do Código Penal; b) prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do Código Penal], 

consistente no pagamento da quantia equivalente a 150% (cento e 

cinquenta pontos percentuais) do valor correspondente ao salário mínimo 

vigente há época da prolação do presente veredicto, em gêneros 

alimentícios que compõem a cesta básica, a ser endereçada à entidade 

assistencial e filantrópica a ser definida em sede de execução criminal, 

franqueando a possibilidade de o condenado adimplir a obrigação em 04 

(quatro) prestações de idêntico valor.Concedo ao requerido o direito de 

apelar em liberdade, exceto se por outro motivo não estiver preso, em 

razão da ausência, no caso concreto, de ressonância nas hipóteses 

previstas para prisão preventiva, não sendo recomendado o recolhimento 
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do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Penal].DETERMINO a destruição da chave de fenda 

(fl. 37).Isento o sentenciado do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ter sido assistido pela Defensoria Pública. 

Confirmada a sentença em 2ª Instância:a) preencha-se e remeta-se o 

boletim individual estatístico ao Departamento de Informática Policial [art. 

809, incisos VI e VII do Código de Processo Penal];b) comunique-se o 

Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos [art. 15, 

inciso III da CRFB/88];c) forme-se e remeta-se o processo de execução à 

Vara das Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].Declaro 

esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara criminal. 

Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se e 

Cumpra-se.Às providências. Sorriso/MT, 31 de julho de 2018. Emanuelle 

Chiaradia Navarro Mano,Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 24 de outubro de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144280 Nr: 1004-13.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONDI DA SILVA, CLEMARCOS CLAYTON 

IZAEL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16.948-MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do Ofício 156/2018 MP/1ª PJCRIM em anexo, 

redesigno audiência de instrução para o dia 03 de 04 de 2019, às 18:00 

horas

Intime-se a testemunha D. Mesquita, consignando que este se encontra 

atualmente na Secretaria de Segurança Pública do Município, não mais 

lotado na PRF.

Ciência as partes.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199847 Nr: 9615-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCTDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 . Diante da justificativa acima exposta, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva, bem como indefiro o pedido de conversão para 

prisão preventiva em domiciliar.Sem prejuízo do acima exposto, determino 

que seja realizado estudo psicossocial dos infantes pela equipe 

multidisciplinar do juízo, devendo a defesa da ré informar nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias o endereço onde eles se encontram e aos 

cuidados de quem, fixando desde já prazo de 15 (quinze) dias para a 

realização do estudo e entrega do laudo nos autos.Determino ainda que 

seja realizado avaliação psicóloga na ré, com o fito de auferir se esta 

apresenta condições de atende aos interesses e à proteção do (a/s) 

menor (s) escopo do feito (ECA), no exercício da guarda.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 24 

de outubro de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199847 Nr: 9615-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCTDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Certifico e dou fé que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa 

acerca da decisão de fls. 135/138, PRECISAMENTE ACERCA da 

determinação da realização estudo psicossocial dos infantes pela equipe 

multidisciplinar do juízo, devendo a defesa da ré informar nos autos, no 

prazo de 5 (cinco) dias o endereço onde eles se encontram e aos 

cuidados de quem, fixando desde já prazo de 15 (quinze) dias para a 

realização do estudo e entrega do laudo nos autos, BEM COMO Diante da 

justificativa acima exposta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva, bem como indefiro o pedido de conversão para prisão 

preventiva em domiciliar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 195667 Nr: 7201-13.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA GOMES DA CRUZ, ELISANGELA 

BARRADAS DO NASCIMENTO, RUBIA MARIA GATTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, DEFENSORIA PÚBLICA DE SORRISO/MT - OAB:, MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Homologo a renuncia da defesa constituida Dr. Antonio Lenoar Martins, 

seguindo o processo com a DPE.

3- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 10:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

Réu: ___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 173882 Nr: 5592-29.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEI FELIX DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHIS HALEY PUERARI 

PEDRA - OAB:22764/0

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1- 2- Conforme dispõe o artigo 218, do CPP Se, regularmente 

intimada, a vitima deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz 

poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar 

seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força 

pública. Desta feita, nos termos, uma vez que não foi apresentada 

nenhuma justificativa à ausência nesta oralidade pela testemunha, 

determino que ela seja conduzida coercitivamente para a audiência 

aprazada para o dia 10/04/2019 às 16:30 horas. 3- Nos termos do artigo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 329 de 1058



219, do CPP, aplico as testemunhas faltosas multa de 1 (um) salário 

mínimo, devendo tal quantia ser recolhida através de guia de deposito 

judicial, vinculada ao Processo n.º 9199-50.2017.811.0040 (Código: 

180114), da Segunda Vara Criminal, nos termos da Portaria n.º 01/2017 da 

Segunda Vara Criminal desta Comarca, conforme Resolução n.º 154/2012 

do Conselho Nacional de Justiça, devendo o deposito ser comprovado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, devendo ainda, arcar com o pagamento 

das custas da diligência do oficial de justiça. 4- Determino ainda, que seja 

encaminhada cópia da decisão e certidão de intimação à DEPOL de 

Sorriso/MT, para instauração de TCO. 5- Sobre a regular intimação e 

presença das testemunhas arroladas pelo MPE, DPE ou Advogado(a) de 

Defesa, calha vincar que a interlocução entre Processo Penal e Processo 

Civil tem reflexos diretos na prática forense. Portanto, à luz da 

consagração de regras fundamentais previstas na Constituição Federal 

pelo novo CPC,determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 185069 Nr: 927-33.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE - 

OAB:7679

 Processo: 927-33.2018.811.0040 (Código 185069)

Vistos/KP

Considerando informação de fl. 111 onde resta demonstrado que a 

audiência a que a defesa se refere foi marcada apenas no dia 22/10/2018 

e que a audiência neste juízo foi marcada no dia 01/08/2018 de maneira 

anterior a outra, INDEFIRO o pedido da defesa de fls. 109/110, desse modo 

mantenho a data para audiência anteriormente aprazada inalterada.

Intimem-se todos.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 181679 Nr: 10098-48.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIDNER CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 Processo: 10098-48.2017.811.0040 (Código 181679)

VISTO/KP.

Trata-se de Recurso De Apelação Criminal manejada contra a sentença 

derradeira, deveras, preenchidos os requisitos legais objetivos e 

subjetivos do artigo 593 et seq do CPP, RECEBO a presente irresignação 

no(s) seu(s) efeito(s) legal(is).

Conforme gizado no artigo 600 et seq do CPP, se ainda não o feito, vista à 

parte apelante pelo prazo de 08(oito) dias e, na sequência, à parte 

apelada pelo mesmo prazo, com escopo de colher as razões e 

contrarrazões recursais.

 Alfim do prazo encimado, forte no artigo 601 do CPP – após adotadas as 

providências do item da CNGC/MT – remetam os autos ao e. TJMT, 

procedendo às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando 

nossas sinceras homenagens.

Publique tal decisum uma única vez no DJE e, sendo necessário e atuando 

no feito, ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 25 de outubro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 85225 Nr: 4541-90.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES, 

GERSON LUIZ FRANCIO, ROSEANE MARQUES DE AMORIM, FILOMENA 

MARIA ALVES DO NASCIMENTO ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Emanuel Paim - 

OAB:14.606-MT, Leonan Roberto de França Pinto - OAB:14.607 - MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A, ULISSES RABANEDA 

DOS SANTOS - OAB:8948/O

 Processo: 4541-90.2011.811.0040 (Código 85225) VISTOS/KP. Destarte, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15/05/2019 às 

14:00 horas. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do CPC, 

a defesa deverá informar por completo o endereço da testemunha 

arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação 

por carta com aviso de recebimento, sob pena de preclusão. Por oportuno, 

calha vincar que de acordo com o §4º, do art.455, do CPC, a intimação 

será pela via judicial quando: I - for frustrada a intimação prevista no § 1º 

deste artigo; II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte 

ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, 

hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando 

do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público, pela Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou 

nomeado); ou; V - quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, 

do CPC, e nos artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva 

autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público 

pertencente a quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, 

que atue em regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao 

referido chefe de repartição sobre a expedição de mandado para 

intimação e oitiva da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe 

data e horário da oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 

do CPP, cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 25 

de outubro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 83980 Nr: 3124-05.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO GOLLER SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 3124-05.2011.811.0040 Código 83980 VISTOS/MV. Trata-se de 

ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Considerando que o MPE logrou êxito na localização da vítima, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/02/2019 às 

17:30 horas. Portanto, à luz da consagração de regras fundamentais 

previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a duração 

razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo. Sem 

prejuízo do acima exposto, oficie o juiz deprecado da Comarca de 

Vera-MT, informando que a vítima e as testemunhas ainda não foram 

ouvidas, caso o réu já tenha sido interrogado, sua oitiva deverá ser 

cancelada, vez que ainda não fora produzida qualquer prova testemunhal. 

Ademais, informe o juízo deprecado acerca da nova data de audiência 

aprazada. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018. ANDERSON CANDIOTTO 

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 150785 Nr: 4519-56.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONÉRIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MAKARI MANFRIN - 

OAB:22.133

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 199108 Nr: 9169-78.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO OLMIRO GENRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 . Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado pela defesa do indiciado ARLINDO OLMIRO GENRO.Publique tal 

decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) 

advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.Intimem todos.Ciência pessoal ao membro do Ministério 

Público.Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.Sorriso/MT, 26 de outubro de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 197445 Nr: 8160-81.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR MENDES SARATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, Jiuvani Leal - OAB:24645/0, JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575-MT, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370/0

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Abro prazo de 03 (três) dias para a defesa juntar substabelecimento.

3- Com o retorno das Cartas Precatórias expedidas, encerrada estara a 

instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às partes para 

alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 09:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 Advogado(a): ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 136426 Nr: 8709-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

4- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 13:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 122147 Nr: 660-66.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR MACHADO, MIRIAM MURBAQUE 

GUSTAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 Est Post, com espeque no art. 61 do CPP hodierno, julgo extinta a 

punibilidade dos réus Aldair Machado e Miriam Murbarque Gustavo, já 

qualificados, com fulcro no artigo 107, IV, do CP.Ciência ao MP. Oficie-se 

aos órgãos criminais registrais, como de estilo.Ás providências. 

Expeça-se o necessário.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de praxe.P. R.I.De Sorriso/MT, 27 de agosto de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284199 Nr: 12424-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DO PRADO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYTON MATIAS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 21 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279867 Nr: 8908-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKELINE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KAROLINA REDIVO DA 
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COSTA - OAB:24.951/MT, ESTELA REDIVO DA COSTA - OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 27 e a certidão 

de fl. 28, em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 144763 Nr: 4397-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO CALÇADOS LTDA, ITELMAR ALVES 

DA ROCHA, NORMA FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, II - CNGC e diante da 

decisão de fls. 154, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora acerca da 

lavratura do Termo de Penhora do bem indicado nos autos, com o que a 

parte executada foi nomeada depositária fiel do bem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 23354 Nr: 3165-05.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386, TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 Certifico que compulsando os autos não localizei os dados bancários da 

parte executada para levantamento dos valores de fls. 139/140. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado da parte requerida para que informe nos autos os dados 

bancários para levantamento de valores, quais sejam: Banco, nº da 

agência, nº da conta e CPF/CNPJ do beneficiário, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103680 Nr: 2490-66.2008.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, MARILDA DE 

FÁTIMA BARRETO CORÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GOMES, JUMELINO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - OAB:14523/MT, 

Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

interessada, patrocinada pelo advogado Dr. Marco Antonio de Souza 

(OAB/MT 22.523), para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245957 Nr: 13495-70.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIARA LAMENHA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:OAB/MT 17.092

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigo 9º e 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte embargada/exequente para manifestarem, 

no prazo de quinze dias, acerca da petição de fls. 216/218, pugnando o 

que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280515 Nr: 9435-20.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIARA LAMENHA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON GARCIA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141504 Nr: 847-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK, HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA 

AMERICO EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 430, II - CNGC e diante da 

decisão de fls. 343, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que juntem 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel indicado à penhora, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 181535 Nr: 23657-32.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIVALDO NUNES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 101-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286076 Nr: 13941-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A. MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 43 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266498 Nr: 29471-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 

SANCHES - OAB:44152/PR, BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - 

OAB:53575, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, ACOLHO, em parte, os embargos monitórios manejados pela parte 

demandada, razão porque ACOLHO parcialmente a pretensão deduzida na 

inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, 

apenas com a exclusão da multa moratória, com a incidência dos demais 

encargos até o ajuizamento da demanda, após o que, incidirão apenas 

correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação.Uma vez que a parte autora/embargada 

decaiu de parte mínima do pedido, CONDENO a parte 

demandada/embargante ao pagamento de custas, das despesas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da 

dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.CONVERTA-SE o mandado 

inicial em mandado executivo judicial.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do 

CPC.P.I.C.Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224419 Nr: 13686-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ANTONIO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:7695/MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016, Art. 530, II - CNGC e diante da 

decisão de fls. 93/94, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria 

de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que junte 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel a ser penhorado, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 164936 Nr: 3232-81.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E CHOPERIA STEIN BIER 

LTDA-ME, RUBEM HELFENSTEIN, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, 

RAFAEL RODRIGO HELFENSTEIN, FELIPE HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

483-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, acerca da 

avaliação de fls. 506/508-verso, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte exequente deverá indicar a forma de 

expropriação, apresentar a atualização da dívida, com o decote, se for o 

caso, do valor bloqueado em seu favor, bem como indicar, se for o caso, 

leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216361 Nr: 6939-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORREA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016, 530, II - CNGC, impulsiono os 

autos ao setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte 

autora para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> 

Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que 

se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278464 Nr: 7769-81.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VIEIRA DE QUEIROZ, GISELE 

FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. AGUARDE-SE o prazo de 10 dias. Após o que, se não houver 

composição amigável, INTIME-SE a parte demandada, pela digna 

advogada, para apresentar resposta no prazo legal, sob pena de revelia. 

DEFIRO o prazo de 15 dias para juntada de procuração e 

substabelecimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245625 Nr: 13257-51.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINALDO DA SILVA, OZEIAS CARLOS VIEIRA, 

JAIME LUIZ CLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MACHADO VINISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fls. 120 encaminhada ao 

requerido foi devolvida pelo Correio com informação de que 

"Desconhecido" (fl. 121), e em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor 

de matéria de imprensa para intimar a parte requerida para manifestar, no 
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prazo de quinze dias, informando endereço atualizado do requerido para 

intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215284 Nr: 6261-71.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DOURADA COMÉRCIO DE GÁZ E 

AGUA MINERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 145/150 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292760 Nr: 19231-35.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABORANDI EMPREENDIMENTOS S/A, ELIZABETH 

FARIA PERAZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. E. L. COMERCIO E FABRICAÇÃO 

PRODUTOS E VEGETAIS LTDA EPP, NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação/intimação de fls. 60/61 foram 

devolvidas pelo Correio com informação de que “Não Existe o Nr.” (fls. 

62/63), e em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de 

imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286864 Nr: 14682-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz fernando decanini - 

OAB:9993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 176/214 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242892 Nr: 11080-17.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE VIEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORUJÃO GUINCHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496, EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT:16910

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora, razão por que CONDENO a parte 

demandada ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 50.000,00, a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 

do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem 

como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.CONDENO, ainda, a parte demandada ao pagamento da quantia 

de R$ 23.516,00, a título de indenização por danos materiais (danos 

emergentes), devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do 

art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária com reajuste 

pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).CONDENO a 

parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários 

advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.Por outro lado, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. Por isso, no que tange ao pedido 

reconvencional, CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 

10% sobre o valor da causa reconvencional (fl. 96), nos termos do § 2º 

do art. 85 do CPC.JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264452 Nr: 28026-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA DA SILVA ZANGRANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

ESPOLIO DE GESULINA RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados do 

UNIJURIS, Curador Especial dos requeridos, dos termos da decisão de fls. 

77/77-verso que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 

28.11.2018, às 14 horas, a seguir transcrita. DECISÃO: "Vistos. Não 

havendo qualquer questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a 

ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução. A par disso, consoante o disposto no artigo 

357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes questões fáticas e 

jurídicas: 1-) a existência de coisa hábil ou suscetível de usucapião; 2) a 

posse “ad usucapionem” e 3) o decurso de tempo. Nesse passo, DEFIRO 

a prova oral e o depoimento pessoal das partes. DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 14h00min, 

sendo que as partes deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, bem como providenciar a 

sua respectiva intimação, conforme determina o art. 455 do CPC. Na 

intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará a 

advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC. Até a data da audiência, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

elaborar auto de constatação sobre o imóvel em litígio, onde relatará a 

situação do imóvel e, em contato com os vizinhos, a natureza da posse 

exercida pela parte autora (se mansa e pacífica, inclusive, o tempo dessa 

posse). Não consta dos autos a manifestação do Município de Tangará da 

Serra. Logo, RENOVE-SE a carta de intimação de fl. 47, consignando o 

prazo de 05 dias para manifestação, valendo silêncio como inexistência de 

interesse. Sem prejuízo das determinações anteriores, AO MPE. 

INTIMEM-SE. CIÊNCIA à DPE. EXPEÇA-SE o necessário".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 293134 Nr: 19497-22.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
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ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Vistos.

CITE-SE a parte embargada para, no prazo legal, apresentar resposta, sob 

pena de revelia. Tal comunicação se dará pelo digno advogado da parte 

embargada, via publicação pelo DJE.

Uma vez que não se vê pedido de efeito suspensivo, a execução deverá 

seguir nos seus ulteriores termos.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264087 Nr: 27727-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE PEDRO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Dessa feita, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274321 Nr: 4490-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDCLEI DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MARCOS ANTONIO PEREIRA CATULÉ ingressou com o presente demanda 

em face de SIDCLEI DOS SANTOS SILVA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo (fl. 42).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram à fl. 42, não restando alternativa 

senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado à fl. 42, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o feito 

até o integral cumprimento do acordo.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (10/06/2020 - fl. 

42), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221179 Nr: 11039-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CARAMALAC SIMÕES, ISRAEL 

VENDRAME, JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - OAB:10062, Vinicius 

Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Vistos.

O ato judicial de fls. 121/122 determinou a expedição de auto de 

constatação, mormente para que seja possível a análise dos pleitos de fls. 

69/79 e de fls. 110/110-verso.

O auto de constatação aportou às fls. 140/143.

Muito embora o Banco exequente tenha manifestado acerca do aludido 

auto de constatação (fls. 152/154), as partes não foram intimadas para 

essa finalidade, como se extrai do andamento processual.

Logo, na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE o executado 

Israel Vendrame, pelos dignos advogados, para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca do auto de constatação de fls. 140/143, oportunidade 

em que deverá, ainda, manifestar sobre a petição de fl. 152.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, também no prazo 15 dias, 

manifestar sobre a petição de fls. 144/145, além do que for apresentado 

pelo executado, nos termos do parágrafo anterior.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4790 Nr: 323-96.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FAUSTO EUGENIO MASSON, FAUSTO 

ANGELO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - 

OAB:MT- 4.074

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 No mais, fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, independentemente das providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7934 Nr: 408-77.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHYTOS ASSESSORIA EM TEC AGRONOMICA 

LTDA, MARIO SERGIO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA SILVA FARIAS 

SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, ROSEMEIRE FABRIN BRAGA - OAB:MT- 4.074

 Vistos.

Intimadas para manifestarem acerca do cálculo de fls. 487/490, a parte 

executada deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado, como revela a 

certidão de fl. 496. Já a parte exequente manifestou concordância, como 

se vê à fl. 498.

 Do aludido cálculo extrai que, em 29/08/2017, o valor da dívida da parte 

executada importava em R$ 148.502,53 e o valor depositado nos autos se 

encontrava no importe de R$ 108.111,61, de modo que, em resumo, a 

parte executada, em 29/08/2017, seria devedora do valor de R$ 

40.390,92.

Logo, como não há qualquer impugnação quanto ao cálculo, HOMOLOGO 

o cálculo da dívida de fls. 487/490.

Dessa feita, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, pugnarem o 

que entenderem de direito, oportunidade em que a parte exequente deverá 

apresentar a conta bancária para levantamento do valor depositado nos 

autos.

Uma vez apresentada a conta bancária, EXPEÇA-SE alvará do valor 

depositado nos autos em favor da parte exequente, cumprindo, se for o 

caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141263 Nr: 594-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUIMAR PEREIRA DOS SANTOS, HITLER SANSÃO 

SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVALINO ANUNCIAÇAO RODRIGUES DE 

PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864, 

RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Vistos.

 EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito dos bens que 

guarnecem a residência da parte executada, como requerido, observando 

a impenhorabilidade descrita no art. 833, inciso II, do CPC.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito, oportunidade em que deverá indicar 

expressamente se mantém interesse na penhora do veículo indicado à fl. 

210-verso, mormente pelo conteúdo da certidão de fl. 217.

Sem prejuízo das determinações anteriores, nos moldes do § 3º do artigo 

782 do CPC, PROMOVA-SE a inclusão do débito visualizado na vertente 

demanda, no sistema SerasaJud, como requerido no item “c” de fl. 223.

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6610 Nr: 72-54.1991.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN CORREA CURADO, SANDRA 

COUTINHO CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883/MS, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - 

OAB:6797/MT, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10071/MS

 Vistos.

Considerando o disposto no artigo 275 do CC, bem como o resultado da 

penhora "Bacenjud", a seguir juntada, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 05 dias, indicar expressamente qual o bloqueio pretende 

manter ou se manterá parcialmente o bloqueio que atingiu a conta de 

ambos os devedores, até o limite da dívida executada.

Após, CONCLUSOS com urgência para liberação do remanescente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9898 Nr: 217-95.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168.804, BRUNA PERRONE DE ARAGÃO - 

OAB:120.712-RJ, FERNANDO BERICA SERDOURA - OAB:174304, 

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, MAX SIVERO 

MANTESSO - OAB:200889/SP, PAULO EDUARDO BLUMER PARADEDA - 

OAB:113928/SP, RAFAELA POSSER - OAB:9509-OAB, SÉRVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA 

RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência, porém, alcançando 

ínfimo numerário, razão pela qual já fora liberado, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, oportunidade em que deverá indicar 

expressamente se pretende a continuidade dos atos expropriatórios do 

imóvel penhorado nos autos, uma vez que apenas informa que pretende a 

manutenção da aludida penhora, "independentemente do crédito do Banco 

do Brasil ser superior ao valor de avaliação do imóvel.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174740 Nr: 16655-11.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLPHO DELCARO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ DAHER 

CORNETTA - OAB:OAB/SP 45.105

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

Sem prejuízo das determinações anteriores, OFICIE-SE à Conta Única para 

que promova a vinculação do valor de R$ 191,96 (fl. 270-verso) ao 

vertente feito, haja vista que, ao que parece, apenas os valores indicados 

à fl. 270 foram, na oportunidade, vinculados, como se extrai do extrato de 

fl. 272/272-verso.

Com a vinculação, EXPEÇA-SE alvará do aludido valor em favor da parte 

exequente, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.
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Por outro lado, INDEFIRO o pleito de levantamento do valor de R$ 306,23, 

uma vez que fora desbloqueado, conforme constou expressamente à fl. 

259-verso, haja vista ter alcançado ínfimo numerário se comparado ao 

valor da dívida.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2679 Nr: 459-25.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA MARILIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4247/MT, ALLAN KARDEC SANTOS - OAB:2469, 

CECILIANA M. FANTINATO VIEIRA - OAB:OAB/MT 13.738-B, 

HUMBERTO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO - OAB:109231, ILMA SANTOS 

MORAIS - OAB:OAB/MT 13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B/MT, Nadson Jenezerlau - OAB:OAB/MT 203.049

 Vistos.

Diante do contido na certidão de fl. 942, a Secretaria de Vara deverá 

entrar em contato com o administrador judicial, solicitando auxílio para que, 

em concurso de esforços, se obtenha a resposta do ofício encaminhado 

ao juízo recuperacional no menor prazo possível.

No mais, AGUARDE-SE a resposta do ofício encaminhado ao juízo da 

recuperação judicial de empresa executada.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274365 Nr: 4510-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FREYMUND TRIBESS, ESTI TRIBESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADHEMAR CARLOS RODRIGUES CRUZADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o conteúdo das petições de fls. 79/80-verso, INTIME-SE a 

parte demandada para, no prazo de 05 dias, manifestar, oportunidade em 

que, se for o caso, deverá promover a entrega das chaves do imóvel 

objeto dos autos.

Escoado o prazo acima assinalado e em não havendo manifestação da 

parte demandada de que se encontra no imóvel, independentemente da 

entrega ou não das chaves, EXPEÇA-SE mandado de constatação para 

que o Sr. Oficial de Justiça se dirija até o endereço do imóvel objeto dos 

autos, juntamente com as partes, caso queiram, a fim de constatar se 

houve a desocupação do imóvel pela parte demandada, bem como as 

condições do imóvel após a sua desocupação, inclusive, por meio de 

fotografias.

Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 dias.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266855 Nr: 29745-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR VITALINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que ainda encontra-se em aberto o recolhimento da 

complementação da diligência do mandado de fls. 42/43. Ocorre que diante 

da petição de fl. 45 foi expedido novo mandado, entretanto, a mesma não 

veio acompanhada da guia de complementação, aguardando-se, assim, a 

respectiva juntada. Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para, no prazo de cinco dias, juntarem a guia 

de complementação devidamente recolhida que não acompanhou a petição 

anteriormente juntada à fl. 45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 184259 Nr: 2170-69.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM DE CAMPOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GOMES DE CAMPOS 

- OAB:22088/O

 Vistos.

Tendo em vista as certidões de fls. 71 e 74, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente e pelo digno advogado, para que, no prazo de 15 dias, 

apresente o acordo original, onde conte a chancela original do digno 

advogado da parte autora e do demandado, sob pena de extinção, na 

forma do artigo 485, §1º, do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119430 Nr: 9363-48.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867, LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - 

OAB:OAB/SP 211.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos.

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. ingressou com a presente demanda em 

face de SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, ambos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela sua homologação (fls. 918/920).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 918/920, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 918/920, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão porque SUSPENDO o 

trâmite processual até o integral cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme acordado.

Transcorrido o prazo previsto para o pagamento da dívida (30/03/2019 - fl. 

919), INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, informarem se 

houve o cumprimento do acordo, valendo-se o silêncio como quitação.

 No que tange ao pedido de extinção da demanda que tramita nos Autos 

sob Código Apolo n. 105614, as partes deverão apresentar no respectivo 

feito o acordo para homologação.

Por outro lado, no que tange ao pedido para exclusão do nome do 

executado dos órgãos de proteção ao crédito, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara se, por ordem deste Juízo, ocorreu a restrição de crédito. Caso a 

certidão seja positiva, PROMOVA-SE a baixa do apontamento, na forma do 

item “9” de fl. 920.

OFICIE-SE ao Juízo deprecado para suspensão dos atos até a 

confirmação do pagamento ou não.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 203357 Nr: 17386-70.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DOS SANTOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ANTONIO MISSIO, VERÔNICA 

PAGNO MISSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 Vistos. Diante do aceite da empresa nomeada nos autos, resta a análise 

das impugnações ao valor dos honorários, apresentada pela demandada 

às fls. No ponto, a empresa nomeada apresentou proposta de honorários 

no montante de R$ 8.100,00 (fls. 170/172). Intimada para manifestar 

acerca da proposta, a demandada impugnou o seu valor, sob o 

fundamento, em suma, de que o aludido valor se mostra excessivo (fls. 

176/177). Após a discordância da parte demandada, manifestou-se o 

“expert”, mantendo a proposta anteriormente apresentada (fls. 182/184). 

(...) Nesse sentido: (...) No vertente caso, o valor apresentado pelo perito 

para a realização da perícia justifica-se em razão da complexidade do 

estudo a ser feito, como indicado às fls. 170/172. Veja-se que a 

demandada apenas aponta que o valor seria excessivo, porém, deixou de 

apontar em residiria o alegado excesso. Vale ressaltar que a demandada 

também deixou de apresentar orçamento em valor inferior ou mesmo de 

indicar, a título de comparação, honorários fixados em caso semelhante, 

que justificasse a redução da quantia pretendida pela empresa nomeada. 

Ademais, depara-se com 8 quesitos formulados pela demandada (fl. 179) 

e 5 quesitos apresentados pela autora (fl. 175), o que justifica, 

sobremaneira, a fixação dos honorários periciais no patamar pretendido. 

Desse modo, sopesando os critérios já acenados, verifico que a verba 

honorária pleiteada atende ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, tendo em vista a complexidade e a natureza do trabalho 

a ser desenvolvido, aliada ao grau de zelo dos profissionais em questão. 

De outro norte, as condições financeiras da parte demandada não 

evidenciam a impossibilidade de arcar com os honorários no importe 

apresentado. Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão, de modo que 

HOMOLOGO os honorários periciais de fls. 170/172, sem prejuízo de o 

valor ser adequado ao que dispõe o artigo 2º, §§ 2º e 4º, da Resolução n. 

232, de 12 de julho de 2016, do CNJ. Logo, CUMPRAM-SE os termos da 

decisão de fls. 168/168-verso. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127721 Nr: 6617-76.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DA SILVA MOULIN, ESPOLIO DE CONCEIÇÃO 

BRUM MOULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARBOSA - 

OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:98.479 e 10.962, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:13430-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 Vistos.

De início, não obstante a indicação de que a herdeira reside em endereço 

que conta com funcionário de portaria que recebe correspondência, na 

forma do artigo 248, § 4º, do CPC, não se pode, ao menos no momento, 

ser considerada válida a aludida citação, uma vez que não houve a 

entrega da correspondência ao porteiro, mas, sim, recusa expressa da 

própria citanda em receber a correspondência, como se extrai do 

documento de fl. 1.405.

Dessa feita, DEPREQUE-SE a citação pessoal da herdeira Priscila Brum 

Moulin da Silva, no endereço constante à fl. 1.405, sendo que, se 

verificada a hipótese de ocultação, CITE-SE por hora certa na forma do 

artigo 252 e seguintes do CPC, mormente o parágrafo único do aludido 

artigo 252 do CPC, assim redigido:

“Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com 

controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a 

funcionário da portaria responsável pelo recebimento de 

correspondência.” (negrito nosso)

CUMPRA-SE integralmente o ato judicial de fl. 1.379, mormente no que se 

refere à representação processual após a citação da aludida herdeira.

Por fim, CONCLUSOS para análise do pleito de penhora do imóvel indicado 

à fl. 1.410/1.411.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217843 Nr: 8242-38.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Vistos.

Diante do aceite da empresa nomeada nos autos, quanto ao pagamento da 

perícia, ao final, pelo vencido, como determinado na decisão de fls. 

137/138, resta a análise da impugnação ao valor dos honorários, 

apresentada pela demandada às fls. 181/181-verso.

No ponto, a empresa nomeada apresentou proposta de honorários no 

montante de R$ 4.800,00 (fls. 175/177).

Intimadas as partes para manifestar acerca da proposta, a parte 

demandada impugnou o seu valor, sob o fundamento de que a quantia 

pedida não é compatível com o que estabelece o artigo 3º, da Resolução 

n. 35/2007, do CNJ, uma vez que não fora observado o limite no importe de 

R$ 1.000,00 para as perícias realizadas sob o manto da gratuidade da 

justiça.

 Após a discordância da parte demandada, manifestou-se o “expert”, 

mantendo a proposta anteriormente apresentada (fls. 185/187).

Pois bem.

 Ao dispor sobre a prova pericial, não existem regras expressas quanto à 

sua fixação, de modo que o valor arbitrado deve ser orientado pelo 

princípio da razoabilidade.

 Ainda, devem ser levados em consideração a complexidade do trabalho a 

ser realizado, o grau de zelo do profissional, bem como a natureza e o 

valor da causa e as condições financeiras da parte que requereu a prova 

técnica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL - VALOR DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS – RAZOABILIDADE - MODIFICAÇÃO DO VALOR 

DA PERÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao dispor 

sobre a prova pericial, o Código de Processo Civil (arts. 420/439) não 

estabelece critérios objetivos para a fixação da remuneração do perito, de 

modo que a sua quantificação deve ser orientada pelo princípio da 

razoabilidade. Assim, deve-se levar em consideração a complexidade do 

trabalho a ser realizado, o grau de zelo profissional, bem como a natureza 

da causa e as condições financeiras da parte que requereu a prova 

técnica. 2. In casu, o valor apresentado pelo perito afigura-se adequado, 

tendo em vista a complexidade do estudo a ser feito e os diversos 

quesitos apresentados pelas partes”. (TJMT - AI, 36209/2014, 

DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 13/08/2014, Data da publicação no DJE 21/08/2014) (negrito 

nosso)

No vertente caso, o valor apresentado pelo perito para a realização da 

perícia justifica-se em razão da complexidade do estudo a ser feito, como 

indicado às fls. 175/177.

Veja-se que a demandada se insurge quanto ao valor apresentado, 

deixando de refutar qualquer dos procedimentos indicados pelo perito, 

como sendo necessários para a realização da perícia. Ademais, no que se 

refere à Resolução n. 35/2007 do CNJ, a verdade é que a aludida 

resolução trata da “aplicação da Lei nº 11.441/07 pelos serviços notariais 

e de registro”. Ou seja: não é aplicável ao vertente caso.

Também sequer seria o caso de aplicação de qualquer resolução utilizada 

pela Justiça do Trabalho, como defendido pela parte demandada, ante a 
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sua incompatibilidade.

 Já acerca da Resolução n. 232/2016, aplicável ao vertente procedimento, 

como alegado pela própria parte demandada, é cabível apenas para os 

casos em que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita, o que 

não é o caso da parte demandada, haja vista que não consta dos autos o 

deferimento do aludido benefício em seu favor.

Vale ressaltar, ainda, que a demandada deixou de apresentar orçamento 

em valor inferior ou mesmo de indicar, a título de comparação, honorários 

fixados em caso semelhante, que justificasse a redução da quantia 

pretendida pela empresa nomeada.

Desse modo, sopesando os critérios já acenados, verifico que a verba 

honorária pleiteada atende ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade, tendo em vista a complexidade e a natureza do trabalho 

a ser desenvolvido, aliada ao grau de zelo do profissional em questão.

 De outro norte, as condições financeiras da parte demandada, a princípio, 

não evidenciam a impossibilidade de arcar com os honorários no importe 

apresentado.

Posto isso, INDEFIRO os pedidos de fls. 181/182, de modo que 

HOMOLOGO os honorários periciais propostos às fls. 175/177, sem 

prejuízo de o valor ser adequado ao que dispõe o artigo 2º, §§ 2º e 4º, da 

Resolução n. 232, de 12 de julho de 2016, do CNJ.

Logo, CUMPRAM-SE os termos da decisão de fls. 137/138.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 134707 Nr: 4818-61.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MOREIRA RODRIGUES DE MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18.678-A

 Vistos.

PAULO MOREIRA RODRIGUES DE MEIRELES ingressou com a vertente 

demanda em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, fora levantado pela parte demandada a totalidade 

dos valores incontroversos, sendo que, nos termos do acordo de fl. 75, 

somente caberia a ele R$ 3.883,00.

Após, fora intimado para que promovesse a transferência do valor que 

fora levantado indevidamente para a parte demandada, contudo, 

quedou-se inerte (fl. 157).

Diante da inércia da parte autor, fora realizada a penhora dos valores 

devidos à parte demandada, sendo que o alvará fora expedido à fl. 175.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

Custas conforme sentença de fl.75.

Cada parte deverá arcar com os honorários dos respectivos patronos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249649 Nr: 16353-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SARA 

AURELIA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos. De início, uma vez que os valores executados envolvem crédito 

tanto da parte autora como do seu digno advogado, INTIME-SE o digno 

advogado da parte autora para, no prazo de 15 dias, promover a juntada 

de procuração “ad judicia” com poderes para “receber e dar quitação”, 

haja vista que a procuração de fl. 15 não prevê tais poderes. Uma vez 

apresentada a procuração “ad judicia” com poderes para “receber e dar 

quitação”, EXPEÇA-SE alvará do valor depositado (R$ 1.500,00 – fl. 195) 

em favor da parte exequente (fl. 198), cumprindo, ainda, o artigo 450, § 3º, 

da CNGC. (...) Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até 

mesmo no bojo da Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso 

I. De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em 

dinheiro, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da 

parte executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência. Dessa feita, 

INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado ou, não o 

tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá início o prazo 

de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC. (...) Assim sendo, 

em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte 

exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo 

com os artigos 9º e 10 do CPC. Por fim, seja para enfrentar a irresignação 

da parte executada, seja para determinar à instituição financeira a 

transferência do montante indisponível, CONCLUSOS os autos. ÀS 

PROVIDÊNCIAS

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139518 Nr: 10003-80.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSÉ PARADA 

SIMÃO - OAB:221386

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PEDRO PEREIRA DE LIMA, Cpf: 

22117037801, brasileiro(a), convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificada, para tomar 

ciência do levantamento de valores realizado nos autos às fls. 327, em 

favor do seu advogado.

Despacho/Decisão: Vistos.Fora promovido o bloqueio do valor executado 

nos autos, como se vê à fl. 316.A certidão de fl. 318 informa que, embora 

devidamente intimada, a parte executada deixou transcorrer “in albis” o 

prazo indicado na decisão de fls. 313/314 para se manifestar, nos termos 

do artigo 854, § 3º, do CPC.Pois bem.Considerando o disposto no artigo 

854, § 5º, do CPC, CONVERTO o bloqueio de fl. 316 em penhora, sem 

necessidade de lavratura do termo, conforme documentos a seguir 

juntados.Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão 

do bloqueio em penhora.Em seguida, diante da conta bancária informada 

nos autos, a Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de 

titularidade do digno advogado e não se trate apenas de levantamento de 

honorários advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad 

judicia” para receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente 

ser analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC.No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte.Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 
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prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte.Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente 

certificado.Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de 

honorários e de débito principal, cada levantamento deverá receber o 

tratamento que lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme 

acima delineado.Por fim, CONCLUSOS para a extinção da 

execução.INTIMEM-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 29 de outubro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145082 Nr: 4740-33.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON BENTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904, 

JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILSON BENTO DE MORAIS, Cpf: 

63058464134, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima qualificada, para que 

tome ciência do levantamento de valores realizado nos autos às fls. 210, 

em favor do seu advogado.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIME-SE a parte demandada para, no prazo 

de 15 dias, manifestar sobre o pleito de fl. 204, pelo qual a parte autora 

requer o levantamento, em seu favor, do valor depositado em Juízo, 

valendo o silêncio como inexistência de oposição.Inexistindo oposição, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores depositados em Juízo, 

exatamente como acordado e requerido à fl. 204, haja vista que a 

procuração “ad judicia” de fl. 22 e substabelecimento de fl. 204-verso 

outorga poder ao digno advogado para receber e dar quitação, cumprindo, 

se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.EXPEÇA-SE o 

necessário.Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 29 de outubro de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294053 Nr: 20172-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA MIDORI SHIDA, MARCELO TAKAFUMI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SANCHES ROSA 

RODRIGUES DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar (a) o endereço 

eletrônico da autora Tatiana Midori Shida e o (b) domicílio e a residência 

dos autores, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, bem como (c) 

promover o recolhimento da taxa judiciária e do valor remanescente das 

custas processuais, nos termos da certidão de fl. 37, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278485 Nr: 7782-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON FLAVIO ESPATAN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16.487-A

 Posto isso, ACOLHO os embargos monitórios manejados pela parte 

demandada, razão porque JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora.Por consequência, CONDENO a parte autora/embargada ao 

pagamento de custas, das despesas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.Por fim, 

INDEFIRO o pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé na medida 

em que a parte autora/embargada apenas defendeu aquilo que 

considerava correto, não desvirtuando fatos ou provas.P.I.C.Após 

transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254967 Nr: 20603-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DOS REIS, LENIRA ALVES 

GOIS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 Diante desse cenário, DECLINO da competência, razão pela qual 

DETERMINO a remessa dos vertentes autos à Terceira Vara Cível desta 

Comarca, justamente porque é preventa em relação a este Juízo. 

Decorrido o prazo legal para interposição do competente recurso, 

PROCEDA-SE ao respectivo encaminhamento. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228408 Nr: 17068-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO BARELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do CPC, REJEITO os 

embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de 

pleno direito, os títulos executivos judiciais, consistente no débito 

discriminado nos documentos que acompanham a exordial (fls. 26/27), 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

ambos contados a partir da data do vencimento da dívida, ressalvando a 

impossibilidade de incidência dupla do mesmo encargo na hipótese de já 
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constar do cálculo apresentado pela parte autora.CONDENO a parte 

demandada ao pagamento de custas, das despesas processuais e 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da 

dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita formulado pelo curador especial, haja vista que dos autos consta 

a informação de que se trata de agricultor e não há qualquer elemento de 

convicção em favor da alegada hipossuficiência. CONVERTA-SE o 

mandado inicial em mandado executivo judicial.Por oportuno, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 

do CPC.P.I.C. CIÊNCIA à DPE.Após transitada em julgado a sentença, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140805 Nr: 109-46.2012.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTE DE LIMA LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERREIRA DE SOUZA, EDITE 

FERREIRA DE FRANÇA, JORGE SILVA DE JESUS, ROSALVES FERREIRA 

DA SILVA, ADRIANA RODRIGUES DE FIGUEIREDO, SEBASTIÃO LUCINDO 

DA SILVA, ALCIDIO BECKER, ELIANDRA DOS SANTOS SILVA, GILCELEI 

BARATELLI, NEUSELI APARECIDA MOREIRA FERREIRA DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DE JESUS, MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO, EDISON 

SILVA DUARTE, ADRIANO RODRIGUES DA COSTA, OUTROS, MIGUEL 

CORDEIRO NETO, AGENOR BAGATELLI, JOAIR MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 

487-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para apresentarem réplica à 

contestação de fls. 498/499.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280675 Nr: 9504-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL MALAQUIAS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO RUTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: (a) o cheque mencionado à fl. 13 fora quitado 

pelas cártulas de fls. 48/51 e (b) se os cheques de fls. 48/51 se referem a 

outros negócios travados entre a parte autora e o filho da parte 

demandada. Dessa feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento 

pessoal das partes, eis que terão o condão de descortinar os pontos 

controvertidos. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

05.12.2018, às 15h00min, devendo as partes apresentarem rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como promover a sua intimação, conforme determina o artigo 455 do 

CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará 

a advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do CPC.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151984 Nr: 593-27.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EURICO MELLO GOES, MOISES RIBEIRO, 

ILTON SILVA, ODETE DE MELLO GOES DA SILVA, EDVALDO GALDINO DE 

SOUSA, MARIA CICERA DA SILVA SOUZA, OSVALDO NUNES FONSECA, 

CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, CLAUDIA ESTELA DA FONSECA, 

NELSINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS, MARLENE DA SILVA 

MACHADO, MARCIA DE SOUZA LUIZ, SILVANI DE SOUZA VIEIRA, UEDER 

DE CARVALHO SAMPAIO, SILVIO COSME DOS SANTOS, ELISABETE 

SILVA DE JESUS, FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA, 

WEBERSON CARVALHO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CARLOS CARPENEDO, IMOBILIARIA 

TANGARÁ LTDA, IVO DALEFFE, RUTE DE LIMA LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

799/800-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, acerca das respostas de fls. 808/811 e 812, 

pugnando o que entenderem de direito, mormente para indicar 

precisamente se houve a perda superveniente do objeto da vertente 

demanda.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273138 Nr: 3535-56.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, THIAGO DA CUNHA BASTOS - OAB:OAB/SP 

279784

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do CPC, REJEITO os 

embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de 

pleno direito, os títulos executivos judiciais, consistente no débito 

discriminado nas cártulas de fls. 12/13, DEVENDO ser os valores 

CORRIGIDOS monetariamente pelo INPC desde a emissão das respectivas 

cártulas , bem como ACRESCIDOS dos juros de mora de 1% ao mês a 

partir da primeira apresentação dos títulos (artigo 52, inciso II, da Lei de 

Cheque) .CONDENO a parte demandada ao pagamento de custas, das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% 

sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC.No mais, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

demandada/embargante, haja vista que se trata de pessoa jurídica e, 

conforme a Súmula n. 481 do STJ e interpretação do artigo 99, § 3º, do 

CPC, deveria demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos, o 

que passou ao largo.CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado 

executivo judicial.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução 

do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.P.I.C. Após transitada 

em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 288612 Nr: 16008-74.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO GABRIEL DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES, ELSO PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdomiro Antonio da Silva - 

OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2018, às 14h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, 

conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não obstante 

inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo 
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da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do 

CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do 

CPC.CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4324 Nr: 636-91.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR SOARES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fls. 154/154-verso, DEFIRO o prazo de 30 

(trinta) dias para que a parte exequente promova a diligência necessária 

para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294054 Nr: 20174-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE ANA CUSTODIO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21817/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 dias, 

EMENDAR a inicial no que tange ao valor da causa, que deve 

corresponder ao seu proveito econômico, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção anômala. Na mesma oportunidade, deverá a parte 

autora apresentar as três últimas declarações de imposto de renda em 

nome próprio, bem como outros documentos que achar conveniente para 

retratar a hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em 

seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC. Afinal, tal 

diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida sobre a 

real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do artigo 378 

do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário 

para o descobrimento da verdade”. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 293943 Nr: 20064-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. LONGHI REPRESENTAÇÕES - ME, CARLOS ANTONIO 

BERTEI LONGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, 

SILVIO JOSE SOMMAVILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO - OAB:34002-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, recolher as custas e 

taxa judicial devidas.

No mais, PROMOVA-SE a retificação da autuação e distribuição para 

constar como exequente apenas B. Longhi Representações ME, além de 

“com custas”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 290435 Nr: 17391-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BRESSAN, SILEUZA GUTIERREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 

FORTIS PORCELANATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 

13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 

do CPC, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a declaração de 

hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 293656 Nr: 19841-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNEY VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276489 Nr: 6089-61.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, RECEBO a emenda à inicial.

Depois a parte autora, por meio da petição de fls. 115/116-verso, requer 

seja deferido o parcelamento do valor das custas e taxa judicial em 06 

(seis) parcelas, nos termos do artigo 98, §§ 5° e 6º, do CPC, e do artigo 

465, § 7°, do Provimento n. 40/2016 – CGJ.

Pois bem.

A questão da hipossuficiência econômica da parte autora já fora tratada 

nos autos, com o indeferimento da justiça gratuita (fls. 69/70), e, ainda, 

com o indeferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (fls. 

108/108-verso).

Logo, se já fora decidido que a parte não ostenta incapacidade para 

recolher as custas e taxas, sendo que o parcelamento pressupõe essa 

mesma incapacidade, a única solução possível é o indeferimento.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de parcelamento das custas e taxas 

processuais.

INTIME-SE a parte autora, derradeiramente, para, no prazo de 30 dias, 

proceder ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, como 

já determinado pela decisão de fls. 110/112, sob pena de extinção do feito.

Por fim, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de 

retificar a capa dos autos e a distribuição para que passe a constar como 

valor da causa o importe de R$ 769.421,88, bem como “com custas”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123473 Nr: 2504-79.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS, ELENITA LOCKS, OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 561/561, 

diante da certidão de fl. 564, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá 

requerer diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para 

fins e nos moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo 

previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284718 Nr: 12858-85.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMDL, ROSILENE LOPES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 123 foi devolvida 

pelo Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 124), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4930 Nr: 666-58.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES, JOÃO SANCHES 

FERNANDES, MARIA PERPÉTUA DA SILVA SANCHES, MARIA CRISTINA 

COSTA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUREA CHRISTINA SOUZA 

FARIA - OAB:10.225 OAB/MS, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Rosário Oeste e o 

teor da certidão do Oficial de Justiça de fls. 249-verso/250, em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54326 Nr: 3931-53.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES, FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ROLIM MIGUEL DE 

QUADROS - OAB:, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, 

FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6479 Nr: 515-92.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROQUIMICA INDUSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR PAULO SANINI, BEATRIZ SANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante do teor da petição de 

fl. 348, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de intimar a advogada da parte autora que a restituição de valores 

referente à guia nº 07182 deverá ser requerido junto à Coordenadoria 

Administrativa desta Comarca, em razão de que não será resolvido o 

referido assunto nestes autos. Observa-se que a guia nº 07340 de fl. 

343-verso foi recolhida corretamente e, portanto, foi encaminhada para 

abater o valor da complementação. Assim, encontra-se pendente o valor 

de R$ 34,58 (Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos) referente 

ao cumprimento do mandado de fls. 336/337, devendo a respectiva guia 

de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> 

D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando a Oficial 

de Justiça Lubia Nunes da Costa, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136989 Nr: 7304-19.2011.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 
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R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA A. M. DAVILA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora/interessada para requerer o que 

lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de quinze 

dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55572 Nr: 5106-82.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ACCO, CLARICE TERESINHA ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAO SAITO, YASUHIRO TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LEONARDO FIGUEIRO - 

OAB:14035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que mediante a devolução da carta de intimação de fls. 541, e em 

atendimento ao Provimento 41/2016, Art. 530, II - CNGC, impulsiono os 

presentes autos por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de 

imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 1431-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO VENTURINI, ELEMAR PEDRO 

VENTURINI, JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:10.748-B OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270523 Nr: 1566-06.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CHIEZA MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 294307 Nr: 20414-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO DIAS PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUSA MARIAM DE CASTRO 

SERAFIM - OAB:23.300-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise da exordial, é possível verificar que a parte autora pretende, 

em um primeiro momento, aferir o valor que, em tese, teria para receber da 

parte demandada, inclusive, com pleito para apresentação incidental de 

documentos, como se extrai do item "a" de fl. 7-verso. Logo, 

imprescindível a liquidação do "quantum".

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover 

a emenda da inicial, (a) com a indicação expressa dos documentos que 

pretende ver exibidos, tal qual do pedido e causa de pedir e (b) adequar o 

vertente feito para que seja possível a liquidação da sentença exequenda 

e (c) indicar o endereço eletrônico das partes, na forma do artigo 319, 

inciso II, do CPC, sob pena de extinção.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241700 Nr: 9887-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINA VITORIA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, considerando o comparecimento espontâneo de fls. 72/73, 

PROMOVA-SE a retificação da autuação e distribuição para constar no 

polo passivo Espólio de Reina Vitoria Aguilar, representado pelo herdeiro 

Jair Rodrigo Aguillar de Oliveira, bem como para constar como valor da 

causa R$ 69.840,25, como requerido à fl. 78.

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito para o andamento do feito.

INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103575 Nr: 2406-65.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE AUREA LEITE DE FIGUEIREDO, JAMIR 

GOMES DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV LEASING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 Vistos.

Na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIME-SE o Banco 

demandado para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o pleito de fl. 305, 

mormente no que se refere à quitação da dívida pelo valor que se 

encontra depositado nos autos.

Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE à Conta Única para que 

promova a vinculação dos valores depositados aos vertentes autos.

 INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 10594 Nr: 994-80.2000.811.0055
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 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM VILELA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se extrai da petição de fls. 222/223, antes mesmo de ser notificada 

a parte requerido, a parte autora apresentou a sua desistência ao pleito 

em questão.

Logo, ENCAMINHEM-SE os autos ao CAA, considerando o contido à fl. 

247.

Por fim, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1189 Nr: 397-19.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA TANGARÁ LTDA, JOSÉ 

DANIEL ROSSI VILELA SILVA, LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6747 Nr: 3170-03.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMISA COM DE MAQ. AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O vertente feito fora extinto sem resolução de mérito, como se vê à fl. 40.

Dessa feita, considerando que não há qualquer providência a ser tomada, 

RETORNEM-SE os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 11286 Nr: 1770-80.2000.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORD LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOUSA RONCHESEL - 

OAB:141452/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O vertente feito, como se vê às fls. 40/41, já conta com sentença 

prolatada e, após a sua prolação, nada fora requerido.

Dessa feita, RETORNEM-SE os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5880 Nr: 3301-75.1998.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEJALMO JOSÉ NOWICKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA COSTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O vertente feito se trata de "Ação Ordinária de Rescisão de Contrato 

Cumulada com Reintegração à Posse e Multa Contratual", cuja sentença é 

vista às fls. 89/92, o acordão às fls. 127/133 e a certidão de trânsito em 

julgado à fl. 136.

A parte autora, à fl. 141, pugna pela expedição de carta precatória, com o 

objeto de ver apreendido o bem apreendido, além da liquidação do feito.

No entanto, à fl. 147, a parte autora requer a desistência dos pleitos 

formulados à fl. 141, bem como a extinção do feito.

Dessa feita, não há qualquer medida a ser tomada, de modo que 

RETORNEM-SE os autos ao arquivo.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2184 Nr: 67-22.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLOMBO REPRESENTAÇÕES, ADEMIR VICENTE 

COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAID ALLI HAMMOUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA B. MARTINS - 

OAB:5.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2366 Nr: 550-52.1997.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR JOSÉ ROTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1139 Nr: 2-37.1991.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMOTAL RETIFICADORA DE MOTORES TANGARÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MELO DE ALBUQUERQUE NETO, TALIS 

MILLETO DIAS ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2685 Nr: 473-09.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS REIS MARTINS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8550 Nr: 1114-60.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA 

- OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2122 Nr: 32-62.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fasa Fornecedora de Acessórios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ANTÔNIO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4867 Nr: 957-29.1995.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR DO CARMO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR JULIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE ANTONIO DE MELO - 

OAB:6.731-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, pessoalmente, ante o falecimento do digno 

advogado Vicente Antonio de Mello para, no prazo de 15 dias, manifestar 

nos autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2051 Nr: 691-08.1996.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, WILSON DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1374 Nr: 178-11.1994.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO TANGARÁ S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOS SANTOS, JOÃO GOBO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1395 Nr: 21-04.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTO EUGENIO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelirio Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9129 Nr: 1807-44.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO BARNARDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2222 Nr: 188-50.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORREA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1631 Nr: 508-71.1995.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamarati Armazens Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SETEMBRINO BELLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARCELO GASPARINI - OAB:5375/MT, RAFAEL 

VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar nos 

autos, mormente sobre a possível prescrição intercorrente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 28770 Nr: 2675-12.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ UMBILINO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora de dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

No mais, fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infoseg 

(para a busca de veículos), conforme documentos a seguir juntados, com 

o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma 

preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, o registro de alienação fiduciária impede que a penhora recaia 

sobre os veículos placas KAI-7247 e QBZ-9920. Afinal, por tal garantia, os 

veículos não pertencem à parte executada.

 Vale dizer que, os veículos KAI-7247, NJL-3399 e JZI-5168, possuem 

registro de restrição de circulação gravada nos vertentes autos à fl. 122.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, oportunidade em que deverá 

manifestar sobre o documento de fl. 183, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 184546 Nr: 2379-38.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADADO, GAO, NADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA 

GUIMARÃES - OAB:112.004, JOÃO PAULO ESTEVAM DOS REIS - 

OAB:180.820

 .Nesse contexto, embora o executado tenha alegado ilegalidade no 

bloqueio judicial, seus argumentos não se mostram plausíveis, levando em 

consideração que o legislador foi expresso ao permitir a constrição para 

satisfazer a dívida alimentar.É a jurisprudência:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE QUANTIA 

DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. POSSIBILIDADE. 1. Cabível 

a penhora de quantia depositada em caderneta de poupança para 

pagamento de prestação alimentícia 2. Negou-se provimento ao agravo de 

i n s t r u m e n t o .  ( T J / D F  0 7 1 4 7 0 5 9 7 2 0 1 7 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0714705-97.2017.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de 

Julgamento: 01/08/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2018) 

(destaques nossos)1. O artigo 833, § 2º, do CPC/2015 afasta 

expressamente a regra de impenhorabilidade incidente sobre quantia 

depositada em caderneta de poupança, quando for a penhora destinada 

ao pagamento de prestação alimentícia. 2. Agravo de Instrumento 

conhecido e provido. (Acórdão n. 999319, 0160020463174 AGI, Relator: 

ANA CANTARINO 8ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2017) 

(destaques nossos)Ademais, é válido destacar que inexiste regramento 

jurídico no que diz respeito a vedação da penhorabilidade dos valores 

bloqueados no caso em apreço, tendo em vista, inclusive, sobre a sua 

indispensabilidade para a subsistência dos alimentados que não podem 

ser deixados à sua própria sorte, em situação de indignidade.Posto isso, 

MANTENHO o bloqueio judicial realizado na conta poupança do executado, 

para tanto, PROCEDA-SE com o necessário para o levantamento dos 

valores bloqueados (fls. 63/65) em favor da parte exequente.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 291651 Nr: 18361-87.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO:I – Intime-se a parte requerente, através de sua 

procuradora constituída, para que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda 

com a juntada do termo de acordo entre as partes em que consta às 

disposições acerca da pensão alimentícia, guarda compartilhada e período 

de convivência dos genitores, devendo ainda aportar aos autos a certidão 

de nascimento das crianças Emanuely da Silva Anibale e Graziely da Silva 

Anibale e documento pessoal do autor Adriano José Anibale.II – 

Designe-se data para realização da audiência de mediação e conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.III – Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação 

e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou da 

requerida na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 53815 Nr: 3455-15.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CP, YPR, APR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GUSTAVO ALBERNAZ 

RONDON - OAB:9.159-OAB/MT

 Posto isso, INDEFIRO o petitório de fls. 381/382, uma vez que inexistem 

nos autos elementos comprobatórios capazes de confortar a pretensão 

da medida em apreço.No mais, INTIME-SE a parte exequente, por 

intermédio de sua procuradora, para indicar bens passíveis de constrição 

em nome do executado, no prazo legal.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 240297 Nr: 8150-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YN, JHFN, AKN, CHOCO SAITO NAKAMURA, TN, SKN, 

KI, RHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina Tonetta - 

OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Autorizo cópias conforme rquerido, contudo, indefiro o pedido para 

reserva de bens do espólio, considerando que o presente feito já atingiu o 

seu fim.

Intime-se. Após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169617 Nr: 10611-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO GONZAGA, JULIO 

CESAR BRANDÃO GONZAGA, LUANA BRANDÃO GONZAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CAIO CESAR RODRIGUES 

GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 664 do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha 

de fls. 154/161, relativa aos bens deixados pelo falecimento do Sr. Caio 

Cesar Rodrigues Gonzaga, atribuindo a meação e aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários, em todos os bens descritos nestes 

autos, o que faço com observância dos artigos 660 a 663, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. 

Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

Formal de Partilha, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, 

nos termos do artigo 659, § 2º do CPC.Em seguida arquivem-se os autos, 

com as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280977 Nr: 9761-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDER JOSÉ DA SILVA 

RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Certifico que intimo as partes para, no prazo legal, manifestarem acerca 

do resultado do DNA de fls. 62/64, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 148491 Nr: 8385-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFR, MRDN, JRR, RR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

autora para, no prazo legal, juntar aos autos o comprovante das custas da 

expedição do formal, sendo duas páginas e após comparecer nesta 

Secretaria da 2ª Vara Cível a fim de retirar e instruir o formal de partilha 

que se encontra devidamente confeccionado na contracapa dos autos, 

para as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 146177 Nr: 5896-56.2012.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHA, MDLMA, JLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, Naiara Cristina 

Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, 

do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a 

partilha de fls. 321/332, relativa aos bens deixados pelo falecido Antonio 

Sergio Andrade, atribuindo a meação e aos herdeiros seus respectivos 

quinhões hereditário dos bens descritos nestes autos, o que faço com 

observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros. Custas pela parte 

requerente.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente Formal de Partilha, fornecendo às partes interessadas as 

peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do CPC.Em seguida 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 262570 Nr: 26642-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 31/32 e petição de fls.62, que 

designo o dia 22/02/2019 às 13h30, para audiência de tentativa de 

conciliação que se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução e Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, 

Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277050 Nr: 6624-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRAS, BRSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 44/47 e petição de fls.73, que 

designo o dia 22/02/2019 às 13h00, para audiência de tentativa de 

conciliação que se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro 

Judiciário de Solução e Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, 

Jardim Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104642 Nr: 3397-41.2008.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDS, CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B, SAVIO RICARDO CANTADORI COPETTI - OAB:DEFENSOR 

PUBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise ao petitório de fls. 36/37, vejo que razão assiste ao Ministério 

Público uma vez que a prestação jurisdicional deste juízo foi devidamente 

entregamente, desta forma, INDEFIRO, o referido petitório cabendo a parte 

buscar a via adequada para o recebimento do valor bloqueado.

Intime-se.

Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283029 Nr: 11560-58.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRIKA NILVÂNIA PEREIRA MIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WANDEMBERG GOMES PEREIRA, 

OTACILIO ALVES PEREIRA NETO, JOSE ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO MIOLA JUNIOR - 

OAB:14653/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico eventual existência de litispendência 

(Cód. 152912), uma vez que já consta nos autos da ação de inventário c/c 

ação anulatória de doação.

Desse modo, levando em consideração o disposto no art. 10 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286543 Nr: 14362-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a juntada do laudo do exame de DNA (fls. 50/52) , 

intimem-se as partes para manifestarem acerca do laudo, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com a extração de cópia do laudo do 

exame de DNA, juntando-a na ação de destituição do poder familiar, 

tombada sob o cód. 282447.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 38/39.

 Às providências necessárias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158091 Nr: 6686-06.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, APARECIDO DE LIRA RAMOS, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, MOACIR SONZA, IVONETE 

VANZELLA SONZA, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, GILNEI LUIS 

RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, EUGENIO SGOBI NETO, MARIA 

FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ROSECLER GOULART PEREIRA, 

ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI, CLAYTON DA SILVA 

PEREIRA, ADEMAR CARLOS SOLETTI, MAGALI MARIA LENZ SOLETTI, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, CLAYTON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos n.º 158091.

Vistos,

Intime-se novamente o advogado subscritor da petição de fls. 226/233 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o instrumento 

procuratório em relação à parte Requerida Clayton da Silva Pereira e 

Rosecler Goulart Pereira, nos termos da decisão de fls. 395, tendo em 

vista que apenas juntou ao processo a procuração em relação à 

Requerida Rosemaria Tedesco Abrahão, conforme fls. 419/420.

Ademais, às fls. 454, a parte Requerente pugnou pela citação editalícia da 

Requerida Carlos Elias Participações S/A.

Assim sendo, tendo em vista que as tentativas de citação da parte 

Requerida Carlos Elias Participações S/A restaram infrutíferas, mesmo 

após expedição de carta precatória, entendo que já restaram esgotadas 

as tentativas de citação pessoal da mesma, razão pela qual determino sua 

citação por edital, pelo prazo de 30 dias, advertindo-a que caso seja revel, 

ser-lhe-á nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a 

Defensoria Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 287231 Nr: 14951-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JDC.CAMPO GRANDE-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALVES MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 287231.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248603 Nr: 15488-51.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 248603.
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 Vistos,

Diante do petitório de fls. 79 e documentos de fls. 80/81, determino a baixa 

do veículo de placa QBT0360 constrito, via sistema RENAJUD (fls. 67/68).

 Por conseguinte, entendo que devo deferir a busca por meio do sistema 

INFOJUD, uma vez que está demonstrado nos autos que a parte 

exequente empreendeu várias tentativas para localizar bens do devedor, 

sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da 

quebra do sigilo fiscal da parte executada quando exauridos, pelo 

exequente, os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que deverá ser requisitada a última 

declaração de imposto de renda via INFOJUD, na forma do § 1º do art. 476 

da CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 23 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 258632 Nr: 23768-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO RIO VERMELHO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA SERVICE EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Autos nº: 258632.

 Natureza: Monitória.

 Requerente: Mineração Rio Vermelho Ltda - ME.

 Requerido: Compacta Service Eirelli - ME.

 Vistos,

 Trata-se de ação monitória ajuizada em 14/09/2017 pela Mineração Rio 

Vermelho Ltda - ME em desfavor de Compacta Service Eirelli - ME, na qual 

o requerente alega ser credor da importância de R$ 23.029,87 (atualizado 

até 30/08/2017), representado pelos documentos de fls. 25 e 26.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/27.

 A inicial foi recebida às fls. 28, sendo determinada a citação da parte 

requerida. Foi ainda deferida a gratuidade da justiça à parte autora.

 Citada pessoalmente (fls. 30v), a parte requerida apresentou embargos 

monitórios às fls. 33/34, alegando o documento de fls. 25 não guarda 

nenhuma correlação com a demanda.

 Aduziu também que o documento de fls. 26 se trata de 89 cargas de 

entulhos e não de areia como afirmado na inicial, além de 19,5 horas de 

aluguel da máquina de terraplanagem.

Sustentou que as 89 metros de areia mencionado na inicial corresponderia 

a R$ 9.790,00 e não a R$ 13.105,00.

Assim, argumentou que os documentos apresentados pela parte 

embargada não apresentam conformidade com a causa de pedir e pedido 

da inicial, devendo ser considerada inapta.

 A parte autora impugnou os embargos monitórios às fls. 35/37, pugnando 

pela rejeição dos embargos, pois não foi declinado o valor que a parte 

embargante entende devido e nem apresentado comprovante de 

pagamento do serviço.

Afirmou ainda que, embora tenha ocorrido equivoco quanto à requisição 

de fls. 25, o documento de fls. 26 faz prova da existência da divida.

 Esclareceu que o valor de R$ 13.105,00 se trata de 89 mts de carga de 

entulho e 19,5 horas de aluguel da máquina de terraplanagem, 

sustentando que, embora tenha sido narrado de forma equivocada na 

inicial, existe prova que os serviços foram prestados.

Às fls. 38 foi determinada a intimação da parte requerida para regularizar 

sua representação processual, bem como a intimação das partes para 

informarem o interesse em produzir outras provas.

 Às fls. 39 a parte requerida regularizou sua representação processual, 

juntando cópia do contrato social.

Às fls. 46 e fls. 47 as partes requereram a produção de prova 

testemunhal.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, passo a analisar quanto à pertinência da produção da prova 

testemunhal pleiteada pelas partes.

 A parte requerida pugnou pela oitiva da testemunha Ana Paula Wainer de 

Souza, para esclarecer o documento de fls. 25.

 No entanto, a produção dessa prova é desnecessária, uma vez que a 

própria parte autora, na impugnação à contestação, informou que o 

referido documento instruiu equivocadamente a inicial, razão pela qual, 

indefiro o pedido de fls. 46.

 A produção de prova testemunhal pleiteada pela parte autora também se 

mostra desnecessária, pois, os elementos necessários para a formação 

da convicção deste magistrado já se encontram coligidos nos autos, razão 

pela qual, indefiro o pedido de fls. 47.

 Assim, com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a 

lide, proferindo sentença, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 

1988.

Inicialmente é necessário registrar que a parte autora, na impugnação aos 

embargos monitórios, esclareceu que o documento que embasa a 

presente pretensão é o de fls. 26, sendo que o documento de fls. 25 teria 

sido juntado equivocadamente nos presentes autos.

 A parte autora esclareceu ainda que o valor de R$ 13.105,00 alegado na 

inicial, corresponde a 89 mts de carga de entulho e 19,5 horas de aluguel 

da máquina de terraplanagem e não de 89 mts de areia como havia sido 

alegado na inicial.

 Embora tenha ocorrido referidos equívocos na inicial, verifico que eles 

não prejudicaram a defesa da parte requerida, pois, nos embargos 

monitórios foram abordadas todas essas questões, não existindo motivo 

para não acolher o pedido inicial, já que amparado por prova escrita, sem 

eficácia executiva.

 Ademais, a parte requerida sequer alegou a inexistência da dívida 

representada pelo documento de fls. 26, razão pela qual a medida que se 

impõe é a sua rejeição e a conversão em mandado executivo, na forma do 

art. 702, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, rejeito os embargos monitórios manejados pela parte demandada e 

julgo procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, devendo incidir sobre o débito juros 

de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a 

partir de 11/04/2014, determinando, por conseguinte, a conversão do 

mandado monitório em mandado executivo.

 Condeno a requerida ao pagamento de custas, das despesas 
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processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

 Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte credora para, no prazo de 

15 dias apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

 Apresentada nova memória de cálculo, com fulcro no art. 523 do Código 

de Processo Civil, intime-se a parte devedora para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Ainda, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, desde já 

defiro a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Se inexitosa a penhora online, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, incumbindo à parte 

exequente indicar os bens sujeitos à penhora.

 Aliás, caso a parte exequente não os indique no prazo de 15 dias, fica 

desde já ordenada a suspensão do feito por 01 ano, nos termos do § 1º 

do art. 921 do CPC, ficando suspensa a prescrição neste período.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 P. R. I. C.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 243245 Nr: 11338-27.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO VARGAS DE ARRUDA, MARILENE DE 

ARRUDA COSTA, JOÃO SANTANA DE ARRUDA, AIRTON BASILIO DE 

ARRUDA, LUCAS BASILIO DE ARRUDA, JAMILTON BASILIO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINTESE PLANEJAMENTO DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 Autos nº: 243245.

 Natureza: Usucapião.

 Requerentes: Getulio Vargas de Arruda e outros.

 Requerido: Síntese Planejamento de Vendas Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de usucapião ajuizada em 20/03/2017 por Getúlio 

Vargas de Arruda e Petrolina Beatriz de Arruda, esta última 

posteriormente sucedida por seus herdeiros Marilene de Arruda Costa, 

João Santana de Arruda, Airton Basílio de Arruda, Lucas Basílio de Arruda 

e Jamilton Basílio de Arruda e Odil Basílio de Arruda em face de Síntese 

Planejamento de Vendas Ltda, todos devidamente qualificados.

 A inicial foi recebida às fls. 28, ocasião em que foi deferida a gratuidade 

da justiça à parte autora, bem como foi determinada a citação dos 

confinantes, dos interessados ausentes, incertos, desconhecidos e a 

intimação da União, o Estado e o Município, para manifestarem quanto a 

eventual interesse na ação.

Às fls. 38 consta citação por edital dos ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados.

Às fls. 40 foi realizada a citação dos confinantes.

O Estado de Mato Grosso (fls. 68) e o Município (fls. 124/128) informaram 

não ter interesse na presente ação.

Às fls. 82/104 a parte autora requereu a sucessão de Petrolina Beatriz de 

Arruda por seus herdeiros, em razão do seu falecimento, o que foi 

deferido às fls. 105.

Às fls. 112/113 foi realizada audiência de conciliação, oportunidade em 

que houve composição entre as partes. Foi solicitada ainda a inclusão de 

Odil Basílio de Arruda, herdeiro da de cujus Petrolina Beatriz de Arruda, 

pois, por um equívoco não constou na petição de fls. 82.

Às fls. 129 foi determinada a intimação da União no endereço informado 

às fls. 42 para se manifestar quanto ao interesse na presente ação.

 Às fls. 131v a União foi intimada, contudo, conforme certificado às fls. 

132, deixou de se manifestar quanto a existência de interesse na ação.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, defiro a inclusão de Odil Basílio de Arruda, herdeiro da de 

cujus Petrolina Beatriz de Arruda, conforme requerido às fls. 112/113.

Quanto ao acordo entabulado, considerando que a União, o Estado e o 

Município não manifestaram interesse na ação, não houve qualquer 

oposição dos confinantes e tendo o acordo sido celebrado por partes 

capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, a medida 

que se impõe é a homologação do ajuste.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes, declarando o 

domínio do usucapiente sobre o bem imóvel descrito na inicial, servindo a 

presente sentença como título para o registro no Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, que deverá observar a gratuidade da justiça 

concedida à parte autora.

 Custas remanescentes, se houver, pela parte autora, conforme pactuado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 29 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285533 Nr: 13488-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 285533.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 27, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, proceda-se a citação da parte executada nos novos endereços 

obtidos junto ao Bacenjud.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra-MT, 29 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 291853 Nr: 18505-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 291853.

 Vistos,

 A parte autora ajuizou a presente demanda visando a exibição de 

documentos, contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, essa medida passou a ser admitida apenas de forma incidental na 

ação principal, não sendo mais admitida em caráter cautelar.

 Para essa situação, o novo Código de Processo Civil previu procedimento 

específico, qual seja, a produção antecipada de prova, previsto nos 

artigos 381 a 383, vejamos:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 
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que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.”

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“Prestação de serviços. ‘Ação de conhecimento com preceito cominatório 

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência’. 

Pretensão de verdadeira exibição de documentos. Nova sistemática 

processual, que entrou em vigor no dia 18.03.2016, que não mais admite a 

propositura de medida cautelar de exibição de documentos em autos 

apartados. Reconhecida a falta de interesse de agir. Ação julgada extinta, 

sem julgamento de mérito (art. 485, VI do CPC/15). Apelação da autora. 

Insistência na necessidade da ação e no interesse de agir. Necessária a 

adequação do procedimento. Providência não atendida pela autora. 

Extinção mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação 

1025771-41.2016.8.26.0506; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão 

Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).

 “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO 

AUTÔNOMA. NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS. REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o 

pedido de exibição de documentos formulado de forma autônoma, 

antecedente e satisfativa deve ser realizado por meio de produção 

antecipada de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 

382 do CPC, apresentando as razões que justifiquem a necessidade da 

antecipação e mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova 

há de recair. 3. Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para 

análise do interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para 

a exibição, deve a parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, 

bem como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4. Hipótese 

em que não se verificou o interesse de agir. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- APL: 10313892420168260002 SP 1031389-24.2016.8.26.0002, Relator: 

Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/12/2016, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/12/2016) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Deve ser recebida como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, a pretensão de exibição de 

documento, quando fundada na necessidade de aquilatar a existência de 

fundamento para o ajuizamento de ação indenizatória. (Inteligência do 

artigo 383, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).” (TJ-MG - AI: 

10000160627055001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

 Dessa forma, a via adequada para que a parte autora obter os 

documentos é a produção antecipada da prova ou, se o caso, o 

ajuizamento de ação com pedido incidental de exibição de documentos.

 Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo 

Civil, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 dias, 

adequar o pedido à via processual adequada, qual seja, a produção 

antecipada da prova ou, se o caso, o ajuizamento de ação com pedido 

incidental de exibição de documentos, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intime-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280436 Nr: 9352-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, NEIVA 

NOVELLO ARGENTA, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 280436.

 Vistos,

 Diante da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento (fls. 

130), determino a suspensão do presente feito até o julgamento final do 

recurso.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 29 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 290968 Nr: 17794-56.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 290968.

 Vistos,

 A parte autora ajuizou a presente demanda visando a exibição de 

documentos, contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, essa medida passou a ser admitida apenas de forma incidental na 

ação principal, não sendo mais admitida em caráter cautelar.

 Para essa situação, o novo Código de Processo Civil previu procedimento 

específico, qual seja, a produção antecipada de prova, previsto nos 

artigos 381 a 383, vejamos:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.”

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“Prestação de serviços. ‘Ação de conhecimento com preceito cominatório 

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência’. 

Pretensão de verdadeira exibição de documentos. Nova sistemática 

processual, que entrou em vigor no dia 18.03.2016, que não mais admite a 

propositura de medida cautelar de exibição de documentos em autos 

apartados. Reconhecida a falta de interesse de agir. Ação julgada extinta, 

sem julgamento de mérito (art. 485, VI do CPC/15). Apelação da autora. 

Insistência na necessidade da ação e no interesse de agir. Necessária a 

adequação do procedimento. Providência não atendida pela autora. 

Extinção mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação 

1025771-41.2016.8.26.0506; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão 

Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017).

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO AUTÔNOMA. 

NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 

REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de 

exibição de documentos formulado de forma autônoma, antecedente e 

satisfativa deve ser realizado por meio de produção antecipada de 

provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, 

apresentando as razões que justifiquem a necessidade da antecipação e 

mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 

3. Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para análise do 

interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para a 

exibição, deve a parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, 

bem como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4. Hipótese 

em que não se verificou o interesse de agir. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- APL: 10313892420168260002 SP 1031389-24.2016.8.26.0002, Relator: 

Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/12/2016, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/12/2016) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Deve ser recebida como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, a pretensão de exibição de 

documento, quando fundada na necessidade de aquilatar a existência de 

fundamento para o ajuizamento de ação indenizatória. (Inteligência do 

artigo 383, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).” (TJ-MG - AI: 
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10000160627055001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

 Nesse sentido, é do meu convencimento que a pretensão da parte autora 

exposta no inicial tem por objetivo o procedimento relativo à produção 

antecipada da prova, nos termos do art. 381, do CPC, visando o prévio 

conhecimento dos fatos/provas a justificar ou evitar o ajuizamento de uma 

ação.

 Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo 

Civil, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 dias, 

adequar o pedido à via processual adequada, qual seja, a produção 

antecipada da prova ou, se o caso, o ajuizamento de ação com pedido 

incidental de exibição de documentos, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intime-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284512 Nr: 12686-46.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069

 Autos nº: 284512.

 Vistos,

Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte Requerida 

para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da impugnação e 

documento de fls. 114/124, bem como especificar as provas que pretende 

produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

No mesmo prazo, diga a parte Requerente quanto ao interesse em 

produzir outras provas, justificando-as, sob pena de preclusão.

Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263145 Nr: 27062-71.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVERSON HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNTIA DA SILVA VALENZUELA, W. B. R. 

LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - 

OAB:7061

 Autos nº. 263145.

Vistos,

Melhor compulsando os autos, verifico que a requerida W.B.R. Locadora 

de Veículos Ltda – EPP apresentou reconvenção às fls. 109/117, contudo, 

deixou de observar os pressupostos previstos no art. 319 do Código de 

Processo Civil.

 Neste aspecto, Marcus Vinicius Rios Gonçalves ensina que:

“Ao apresentar a reconvenção, na contestação, o reconvinte deve 

cumprir o disposto no art. 319 do CPC, indicando as partes, o pedido com 

suas especificações, os fatos e fundamentos jurídicos que o embasam, o 

valor da causa e o pedido de intimação do autor, para que, querendo, 

conteste a reconvenção. O juiz fará um exame de admissibilidade. Se a 

reconvenção for recebida, mandará processar a respectiva anotação pelo 

distribuidor (art. 286, parágrafo único)”.

Assim, considerando que a parte requerida não observou os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil, deverá ser-lhe facultada a emenda 

da reconvenção.

 Intime-se o reconvinte W.B.R. Locadora de Veículos Ltda – EPP para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a reconvenção para atender os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, recolher as custas 

processuais e apresentar cópia dos documentos de fls. 118v/119 legíveis.

 Após, intime-se a reconvinda, na pessoa de seu advogado para, 

querendo, complementar a resposta à reconvenção, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 343, § 1º, do Código de Processo Civil).

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7300 Nr: 1481-21.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOS SANTOS, ERVI DALLA LIBERA, 

DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO PRODUTOS AGROPECUÁRIA 

LT, ROBERTO DALLA LIBERA, ESPOLIO DE LEDILSE BASSANI DALLA 

LIBERA, ADRIANA DALLA LIBERA, EDIMIR JOSE SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738

 Autos nº: 7300.

Vistos,

Às fls. 1.145/1.152 o terceiro Edmir José Sia pugnou novamente por sua 

admissão como assistente litisconsorcial em relação à parte executada 

Dalgomar Importação e Exportação de Produtos Agropecuários Ltda, sob o 

argumento de que em 06/02/2002 comprou da mesma o imóvel penhorado 

nestes autos.

 Às fls. 1.153/1.158 a executada Dalgomar Importação e Exportação de 

Produtos Agropecuários Ltda requereu a exclusão do Sr. Edmir José Sia 

da presente relação processual, bem como que seja determinada nova 

avaliação do bem penhorado por ex pert credenciado pelo CRECI-MT, 

tendo indicado como valor atual do bem R$ 37.008.380, nos termos da 

avaliação de fls. 1.158.

 Às fls. 1.160/1.178 a parte exequente sustentou a ilegitimidade do Sr. 

Edmir José Sia para intervir nos autos como assistente litisconsorcial e, 

por consequência, requerei a aplicação de multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça.

 Requereu, ainda, o indeferimento do pedido de nova avaliação formulado 

pela executada Dalgomar e a retificação do auto de penhora pela razão 

exposta no item IV do petitório de fls. 1.160/1.178.

 Posteriormente, às fls. 1.179/1.180, a parte exequente voltou atrás e 

informou que concorda com a avaliação estipulada pela executada 

Dalgomar.

 É o necessário à análise e decisão.

Acerca do pedido de admissão do Sr. Edmir José Sia como assistente 

litisconsorcial, registro que restou consignado na decisão de fls. 993/997 

que: “não há razão para se admitir seu ingresso nem mesmo como 

assistente (embora pedido neste sentido não tenha feito)”.

Importante destacar ainda que, da referida decisão, o Sr. Edmir José Sia 

interpôs recurso de agravo de instrumento (1009652-51.2017.8.11.0000), 

o qual foi negado provimento, cuja ementa colaciono abaixo:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE BEM 

PENHORADO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR – 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INDEFERIDA ANTERIORMENTE – MULTA – 

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – VIABILIDADE – 

INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O terceiro 

que teve sua substituição processual indeferida, não possui legitimidade 

para postular pedido de nova avaliação do bem penhorado. Ante a 

ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça, correta se faz a 

aplicação da multa. (TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 353 de 1058



1009652-51.2017.8.11.0000, Relator(a): CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)

Conforme se verifica, o TJMT reviu o posicionamento quando da 

apreciação da liminar (fls. 1.113/1.115), tendo agora, quando julgado o 

mérito do recurso, inclusive mantido a multa de 10% por ato atentatório à 

dignidade da justiça.

Aliás, houve interposição de embargos de declaração contra a decisão do 

AI, sendo que mesmo assim a decisão restou mantida (decisão em anexo).

Neste cenário, diante do princípio substitutivo recursal, forçoso 

reconhecer que este Juízo está inclusive impedido de acolher o pedido de 

fls. 1.145/1.152, uma vez que se trata de matéria já decidida pelo TJMT em 

grau de recurso.

Na verdade, vejo que o Sr. Edmir, após perder o agravo de instrumento 

manejado, reproduziu novamente a tese exposta no petitório de fls. 

1.145/1.152, o qual não deve ser acolhido.

 Quanto à imposição de multa, entendo que a sanção deverá ocorrer no AI 

1009652-21.2017.8.11.0000, isso porque verifiquei que houve 

interposição de novos embargos de declaração no referido recurso, de 

modo que é do meu convencimento que deve, se lhe aprouver, peticionar 

a parte exequente no referido feito requerendo a aplicação da multa 

prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

 Anoto que neste juízo a sanção já foi imposta.

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado às fls. 1.145/1.152, devendo 

ficar claro, notadamente para fins de análise dos pressupostos recursais, 

que esta questão já fora decidida e indeferida pelo TJMT no AI 

1009652-21.2017.8.11.0000.

Proceda o Cartório com as alterações devidas.

 Quanto ao pedido de nova avaliação do bem imóvel penhorado formulado 

pela executada Dalgomar Importação e Exportação de Produtos 

Agropecuários Ltda (item 2 do petitório de fls. 1.153/1.156), verifico que 

houve concordância pela parte exequente quanto à estimativa de valor 

apresentada pela parte executada, estando neste sentido o petitório de 

fls. 1.179/1.180.

 Destaco que a área que foi avaliada às fls. 1.157/1.1558 (1.000 ha 

pertencentes à matrícula 28.029) é praticamente idêntica à área avaliada 

neste processo (fls. 999/1.007), isso quanto à vocação agrícola, 

topografia, localização, etc, até porque são áreas contíguas (neste 

sentido a informação de fls. 1.001), devendo ser destacado que às fls. 

1.001 consta expressamente a informação de que o imóvel penhorado 

nestes autos não possui nenhuma edificação, ou seja, trata-se 

integralmente de área de cultivo. Já a área da matrícula 28.029, segundo a 

avaliação emprestada de fls. 1.157/1.158 e laudo de fls. 999/1.007, possui 

algumas benfeitorias, o que certamente a torna mais valorizada, de modo 

que se há algum prejuízo em se considerar a avaliação de fls. 1.158 no 

valor de R$ 37.008.380,00, este certamente é para a parte exequente, que 

concordou com o valor de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de 

reais).

 Nessa esteira, considerando a regra do art. 871, inciso I, do Código de 

Processo Civil, entendo que devo homologar o valor de R$ 38.000.000,00 

(trinta e oito milhões de reais) como o de avaliação do bem penhorado. Eis 

o que diz o citado dispositivo legal:

“Art. 871. Não se procederá à avaliação quando:

I - uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra;”

Ante o exposto, homologo o valor de R$ 38.000.000,00 (trinta e oito 

milhões de reais) a título de avaliação para o bem penhorado.

Oficie-se o Juízo Deprecante para prosseguir com a expropriação do 

imóvel, sendo certo que qualquer valor a ser depositado em decorrência 

da eventual arrematação deverá ser vinculado a este processo em 

respeito à decisão de fls. 1.118 do Juízo da 1ª Vara desta Comarca. 

Conste esta advertência expressa no ofício.

Aliás, determino que o cartório sinalize na capa dos autos a penhora 

determinada sobre eventuais créditos a favor da executada Dalgomar 

Importação e Exportação Ltda.

 Antes, porém, proceda-se conforme requerido pela parte exequente no 

pedido formulado no item “d” de fls. 1.178, que fica deferido.

Expeça-se o necessário.

Sem prejuízo, diante do expediente de fls. 1.134, determino que seja 

reiterada a intimação da parte exequente.

Às providências, sendo que todos deverão ser intimados desta decisão 

para fins recursais.

Tangará da Serra-MT, 29 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56724 Nr: 6239-62.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, TEREZINHA DE JESUS VIEIRA 

BARRETO, JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Autos nº: 56724.

 Vistos,

Considerando que decorreu o prazo requerido às fls. 304 e fls. 305, 

intimem-se as partes para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se foi 

exitosa a tentativa de acordo.

 Sendo inexitosa ou certificado o decurso de prazo, intimem-se, 

novamente, as partes para que cumpram as determinações constantes na 

decisão de fls. 301/302.

Por fim, analisando as razões apresentadas pela parte exequente às fls. 

309/318, não vislumbro fatos ou fundamentos novos que justifiquem a 

modificação da decisão de fls. 301/302, motivo pela qual a mantenho por 

seus próprios fundamentos.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 29 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220826 Nr: 10760-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA COMUNICAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, 

Roberto Ferreira Santos Mancini - OAB:16.927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220826.

 Vistos,

Diante da inércia da parte exequente, bem como do petitório de fls. 

119/121, determino a baixa do veículo de placa QBT0640 constrito, via 

sistema RENAJUD.

Ademais, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 29 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289463 Nr: 16599-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Silva Lima, LUCILEIDE OLIVEIRA 

SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 289463.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.
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Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 29 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289463 Nr: 16599-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Silva Lima, LUCILEIDE OLIVEIRA 

SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Jardim Acácia, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285533 Nr: 13488-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

Centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 289463 Nr: 16599-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEF, JFMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESL, LOSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, 

SEBASTIÃO PEREIRA DE CASTRO - OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação em fl. 23, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Jardim Paraíso, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 110846 Nr: 1084-73.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, 

GERALDO BARROS DE CARVALHO, MARIA THEREZA CAETANO 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6 576/MT, CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, eder augusto dos santos piçanço - OAB:10396, 

elisangela hasse - OAB:, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506, 

northon sérgio lacerda da silva - OAB:25498, VLAMIR MARCOS 

GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlla Christine Coelho 

Fernandes Carvalho - OAB:8852/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Certifico que, tendo em vista a renúncia do escrtório Brom Advogados 

aos poderes a ele outorgados pela parte exequente, bem como a 

indicação de novos advogados, intimo-os para acostar aos autos suas 

respectivas procurações, no prazo legal.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107778 Nr: 6441-68.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ 

FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Autos nº: 107778.

 Vistos,

 A busca de bens mediante quebra de sigilo fiscal (consulta INFOJUD) é 

medida extrema ainda não justificada, eis que não exauridos os meios 

ordinários de localização.

 Ante o exposto, determino a busca de veículos em nome da parte 

executada, via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo as buscas inexitosas, intime-se a parte exequente.

 Fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204450 Nr: 18297-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA COIMBRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Certifico que decorreu em 23/10/2018 o prazo para as partes se 

manifestarem sobre os cálculos de fls. 341-verso/342, tendo ambas 

permanecido inertes. No mais, intimo a parte exequente para requerer o 

que entender de dirreito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222776 Nr: 12265-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS JERONIMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 222776.

 Vistos,

Analisando os autos, entendo que devo deferir a busca por meio do 

sistema INFOJUD, uma vez que está demonstrado nos autos que a parte 

exequente empreendeu várias tentativas para localizar bens do devedor, 

sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da 

quebra do sigilo fiscal da parte executada quando exauridos, pelo 

exequente, os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que deverá ser requisitada a última 

declaração de imposto de renda via INFOJUD, na forma do § 1º do art. 476 

da CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Caso não sejam localizados bens, defiro o pedido formulado às fls. 64 

para que o devedor seja intimado com o escopo de indicar bens passíveis 

de expropriação, isso sob pena de multa.

 Ainda não surtindo efeito esta medida, diga a parte exequente.

 Caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, 

fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7808 Nr: 270-13.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHUMACHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

AREIA E SEIXOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marques Araujo - 

OAB:3049-MT

 Autos nº: 7808.

 Vistos,

Analisando os autos, entendo que devo deferir a busca por meio do 

sistema INFOJUD, uma vez que está demonstrado nos autos que a parte 

exequente empreendeu várias tentativas para localizar bens do devedor, 

sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da 

quebra do sigilo fiscal da parte executada quando exauridos, pelo 

exequente, os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que deverá ser requisitada a última 

declaração de imposto de renda via INFOJUD, na forma do § 1º do art. 476 

da CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 23387 Nr: 3202-32.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALINO DALLA BONA, VALDIR 

DALLABONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, CLEVERSON CAPUANO DE OLIVEIRA - OAB:5914-B, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 
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Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Certifico que os embargos de declaração de fls. 616/624 apresentados 

pelos executados são tempestivos. Sendo assim, em razão de possuírem 

caráter de infringentes, nos termos do artigo 1023, § 2.º, intimo o 

exequente para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200249 Nr: 14936-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANAKA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ENÉIAS BARUFE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - OAB:3684-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Autos nº: 200249.

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 121.

Basta a parte consultar a rede mundial de computadores que terá a 

informação pretendida.

Aliás, diligenciando em qualquer estabelecimento comercial local a parte 

também consegue ter acesso aos dados cadastrais das operadoras de 

cartão, já que são empresas conhecidas no meio.

 Assim, aguarde-se manifestação por 30 dias.

 Caso não se manifeste, fica desde já determinada a suspensão da 

execução por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143770 Nr: 3330-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERICO VILHAGRA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre os ofícios 

de fls. 221/222 e de fls. 223/224, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18046 Nr: 410-42.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS, DIONE 

MARIA JAHN ENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:11794/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293/MT

 Autos nº: 18046.

 Vistos,

Analisando os autos, entendo que devo deferir a busca por meio do 

sistema INFOJUD, uma vez que está demonstrado nos autos que a parte 

exequente empreendeu várias tentativas para localizar bens do devedor, 

sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da 

quebra do sigilo fiscal da parte executada quando exauridos, pelo 

exequente, os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que deverá ser requisitada a última 

declaração de imposto de renda via INFOJUD, na forma do § 1º do art. 476 

da CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 49442 Nr: 4511-20.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCSDCF, SV, ACDB, FGB, BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GACG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7.597-B, FIRMINO GOMES BARCELOS - OAB:4470-B, 

LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 8194-A, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, SISANE VANZELLA - 

OAB:5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº: 49442.

 Vistos,

Melhor analisando os autos, entendo que devo deferir a busca por meio do 

sistema INFOJUD, uma vez que está demonstrado nos autos que a parte 

exequente empreendeu várias tentativas para localizar bens do devedor, 

sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da 

quebra do sigilo fiscal da parte executada quando exauridos, pelo 

exequente, os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 
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DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que deverá ser requisitada a última 

declaração de imposto de renda via INFOJUD, na forma do § 1º do art. 476 

da CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162971 Nr: 14785-62.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SALLES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 179/184, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216500 Nr: 7094-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI BECKER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 216500.

 Vistos,

Analisando os autos, entendo que devo deferir a busca por meio do 

sistema INFOJUD, uma vez que está demonstrado nos autos que a parte 

exequente empreendeu várias tentativas para localizar bens do devedor, 

sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da 

quebra do sigilo fiscal da parte executada quando exauridos, pelo 

exequente, os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que deverá ser requisitada a última 

declaração de imposto de renda via INFOJUD, na forma do § 1º do art. 476 

da CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292573 Nr: 19091-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292573.

 Vistos,

 A parte autora ajuizou a presente demanda visando a exibição de 

documentos, contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, essa medida passou a ser admitida apenas de forma incidental na 

ação principal, não sendo mais admitida em caráter cautelar.

 Para essa situação, o novo Código de Processo Civil previu procedimento 

específico, qual seja, a produção antecipada de prova, previsto nos 

artigos 381 a 383, vejamos:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.”

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“Prestação de serviços. ‘Ação de conhecimento com preceito cominatório 

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência’. 

Pretensão de verdadeira exibição de documentos. Nova sistemática 

processual, que entrou em vigor no dia 18.03.2016, que não mais admite a 

propositura de medida cautelar de exibição de documentos em autos 

apartados. Reconhecida a falta de interesse de agir. Ação julgada extinta, 

sem julgamento de mérito (art. 485, VI do CPC/15). Apelação da autora. 
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Insistência na necessidade da ação e no interesse de agir. Necessária a 

adequação do procedimento. Providência não atendida pela autora. 

Extinção mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação 

1025771-41.2016.8.26.0506; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão 

Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).

 “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO 

AUTÔNOMA. NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS. REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o 

pedido de exibição de documentos formulado de forma autônoma, 

antecedente e satisfativa deve ser realizado por meio de produção 

antecipada de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 

382 do CPC, apresentando as razões que justifiquem a necessidade da 

antecipação e mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova 

há de recair. 3. Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para 

análise do interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para 

a exibição, deve a parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, 

bem como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4. Hipótese 

em que não se verificou o interesse de agir. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- APL: 10313892420168260002 SP 1031389-24.2016.8.26.0002, Relator: 

Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/12/2016, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Deve ser recebida como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, a pretensão de exibição de 

documento, quando fundada na necessidade de aquilatar a existência de 

fundamento para o ajuizamento de ação indenizatória. (Inteligência do 

artigo 383, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).” (TJ-MG - AI: 

10000160627055001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

 Dessa forma, a via adequada para a parte autora obter os documentos é 

a produção antecipada da prova ou, se o caso, o ajuizamento de ação 

com pedido incidental de exibição de documentos.

 Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo 

Civil, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 dias, 

adequar o pedido à via processual adequada, qual seja, a produção 

antecipada da prova ou, se o caso, o ajuizamento de ação com pedido 

incidental de exibição de documentos, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intime-se.

 Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 292574 Nr: 19093-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL - PREVISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 292574.

 Vistos,

 A parte autora ajuizou a presente demanda visando a exibição de 

documentos, contudo, com o advento do Código de Processo Civil de 

2015, essa medida passou a ser admitida apenas de forma incidental na 

ação principal, não sendo mais admitida em caráter cautelar.

 Para essa situação, o novo Código de Processo Civil previu procedimento 

específico, qual seja, a produção antecipada de prova, previsto nos 

artigos 381 a 383, vejamos:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em 

que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição 

ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação.”

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“Prestação de serviços. ‘Ação de conhecimento com preceito cominatório 

de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência’. 

Pretensão de verdadeira exibição de documentos. Nova sistemática 

processual, que entrou em vigor no dia 18.03.2016, que não mais admite a 

propositura de medida cautelar de exibição de documentos em autos 

apartados. Reconhecida a falta de interesse de agir. Ação julgada extinta, 

sem julgamento de mérito (art. 485, VI do CPC/15). Apelação da autora. 

Insistência na necessidade da ação e no interesse de agir. Necessária a 

adequação do procedimento. Providência não atendida pela autora. 

Extinção mantida. Recurso improvido”. (TJSP; Apelação 

1025771-41.2016.8.26.0506; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão 

Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).

 “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ANTECEDENTE. AÇÃO 

AUTÔNOMA. NATUREZA SATISFATIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 

PROVAS. REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o 

pedido de exibição de documentos formulado de forma autônoma, 

antecedente e satisfativa deve ser realizado por meio de produção 

antecipada de provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 

382 do CPC, apresentando as razões que justifiquem a necessidade da 

antecipação e mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova 

há de recair. 3. Não bastasse isso, não se afastam os requisitos para 

análise do interesse de agir sedimentados na jurisprudência. Ou seja, para 

a exibição, deve a parte provar ter formulado pedido administrativo prévio, 

bem como efetuado pagamento de eventual custo do serviço. 4. Hipótese 

em que não se verificou o interesse de agir. Recurso não provido.” (TJ-SP 

- APL: 10313892420168260002 SP 1031389-24.2016.8.26.0002, Relator: 

Melo Colombi, Data de Julgamento: 15/12/2016, 14ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 15/12/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Deve ser recebida como ação 

autônoma de produção antecipada de prova, a pretensão de exibição de 

documento, quando fundada na necessidade de aquilatar a existência de 

fundamento para o ajuizamento de ação indenizatória. (Inteligência do 

artigo 383, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015).” (TJ-MG - AI: 

10000160627055001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/12/2016)

 Dessa forma, a via adequada para a parte autora obter os documentos é 

a produção antecipada da prova ou, se o caso, o ajuizamento de ação 

com pedido incidental de exibição de documentos.

 Diante do exposto, com fundamento no art. 321 do Código de Processo 

Civil, faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 dias, 

adequar o pedido à via processual adequada, qual seja, a produção 

antecipada da prova ou, se o caso, o ajuizamento de ação com pedido 

incidental de exibição de documentos, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intime-se.

 Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 294544 Nr: 20637-91.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME, MICHEL ANTONIO 

PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGA PESO COMERCIO DE GUINDASTES 

EIRELI, UNIVANS MUDANÇAS E TRANSPORTES EPP, CONFITUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a petição inicial não possui assinatura do advogado dos 

requerentes. Sendo assim, intimo-o para que compareça na secretaria 

para assiná-la, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28354 Nr: 2232-61.2005.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA FABIAN FREITAS, RODOLFO DE FREITAS 

JUNIOR, EFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ALVES VILAS BOAS, HOSPITAL 

MATERDEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443 MT, 

RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial 

de fls. 1432/1460, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168988 Nr: 10462-77.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ROSINEIA DA SILVA AMARAL, ELSA 

RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Autos nº: 168988.

 Vistos,

Analisando os autos, entendo que devo deferir a busca por meio do 

sistema INFOJUD, uma vez que está demonstrado nos autos que a parte 

exequente empreendeu várias tentativas para localizar bens do devedor, 

sendo entendimento pacificado em nosso Tribunal a possibilidade da 

quebra do sigilo fiscal da parte executada quando exauridos, pelo 

exequente, os meios para a localização de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Ante o exposto, autorizo a requisição de informação acerca da existência 

de bens à Receita Federal, sendo que deverá ser requisitada a última 

declaração de imposto de renda via INFOJUD, na forma do § 1º do art. 476 

da CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251110 Nr: 17615-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENDES, CARLOS ROBERTO MENDES, 

ADALBERTO FERREIRA MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266

 Certifico que o advogado DENNER MEDEIROS DE MOURA levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255841 Nr: 21304-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO MIGUEL ZANDONADE, JOAO BOSCO 

ZANDONADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MENDES, ADALBERTO 

FERREIRA MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES, NEUSA RAMOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Zandonadi - OAB:4266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 Certifico que o advogado DENNER MEDEIROS DE MOURA levou os 

presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 261288 Nr: 25844-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPACE PIZZA BAR LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 84/90 foi interposto pelos 

embargado no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo o embargante para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27466 Nr: 859-92.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:5576-E (OAB-MS), GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 27466.

 Vistos,

Diante do leilão negativo (fls. 429/430), por agora determino que o 

executado seja intimado para indicar bens passíveis de penhora.

Intime-se.

Havendo indicação, diga o credor.

Caso o devedor não se menifeste, desde já defiro o pedido de fls. 438, já 

que estará demonstrado que a parte exequente empreendeu várias 

tentativas para localizar bens do devedor, sendo entendimento pacificado 

em nosso Tribunal a possibilidade da quebra do sigilo fiscal da parte 

executada quando exauridos, pelo exequente, os meios para a localização 

de bens sujeitos à constrição.

 Ressalto que este entendimento tem prevalecido porque o sigilo fiscal não 

constitui um direito absoluto, sendo factível sua quebra quando esta 

estiver justificada por fundadas razões e mediante autorização judicial. 

Por oportuno, transcrevo o seguinte julgado acerca da matéria:

 “AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS 

DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE – 

EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AGRAVO DESPROVIDO 

- DECISÃO MANTIDA. A excepcionalidade da situação, caracterizada pelo 

longo tempo de tramitação da execução, quase 12 anos, aliada pela não 

localização por meios convencionais de bens do devedor, justifica, como 

forma de prestigiar a efetivação jurisdicional, o deferimento das medidas 

excepcionais, a exemplo da requisição de informações para a Receita 

Federal, com utilização do Sistema INFOJUD.” (TJMT, AI 85960/2014, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2014, publicado no DJE 18/08/2014)

 Assim, neste caso fica desde já autorizada a requisição de informação 

acerca da existência de bens à Receita Federal, sendo que deverá ser 

requisitada a última declaração de imposto de renda via INFOJUD, na forma 

do § 1º do art. 476 da CNGC.

 Registro que a parte exequente deverá ser intimada para ter ciência do 

conteúdo mediante vista em cartório, ficando a declaração arquivada por 

06 meses, quando então deverá ser destruída pela Sra. Gestora por 

incineração ou processo equivalente (§ 2º do art. 477 da CNGC).

 Havendo pedido de penhora de qualquer bem constante da declaração, 

fica este pleito desde já deferido.

 Por outro lado, caso a parte exequente nada manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, fica desde já determinada a suspensão da execução por 01 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 140864 Nr: 171-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTHA ROCHA DE CARVALHO FELIPE, 

OVIDIO MENDES BARBOSA, MIRYAN ROCHA CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 140864.

 Vistos,

Nesta data fiz a busca via INFOJUD, a qual não havia sido realizada 

quando do deferimento por um lapso deste Juízo.

Ocorre que não foram entregues as declarações à Receita, restando 

frustrada a tentativa de busca de bens.

 Assim, aguarde-se manifestação da parte exequente por 30 dias.

 Caso não indique bens, fica desde já determinada a suspensão da 

execução por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo 

Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já o arquivamento do feito, sem baixa, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165021 Nr: 3388-69.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALVA TEIXEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT-10.661

 Certifico que o advogado JOSE MARIA BARBOSA levou os presentes 

autos com carga vista e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o para 

que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 

da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181450 Nr: 23543-93.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACAA, ANA LUCIA ADORNO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS - VRG LINHAS AEREAS 

S.A FILICA CGB CUIABA, RCI TRAVEL ALL WORLD VIAGENS E TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:OAB/MT Nº8.117, SERGIO QUISSAK - OAB:131729/SP

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição de 

fl. 257, bem como sobre a petição e comprovantes de fls. 258/260, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277857 Nr: 7306-42.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277857.

 Vistos,

 Diante da decisão proferida no recurso de agravo de instrumento (fls. 

100), determino a suspensão do presente feito até o julgamento final do 

recurso.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 30 de outubro de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 26206 Nr: 2638-19.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ OBREGÃO, CLAUDIO OBREGÃO, 

CLÓVIS OBREGÃO, JAIR OBREGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o retorno da Carta Precatória com diligência 

infrutífera, intimo a parte exequente para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150221 Nr: 10250-27.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASCINIUS AGENCIA DE VIÁGENS E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10250-27.2012 (Cód.150221)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, indefiro o pedido de folhas retro, dada a impossibilidade da 

aplicação da medida provisória mencionada, uma vez que a mesma não 

está mais em vigência.

Ademais, intime-se o exequente para se manifestar em prosseguimento, 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de setembro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 135874 Nr: 11377-34.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, 

SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A

 Processo n.º 11377-34.2011 (Cód. 135874)

VISTOS, ETC.

Defiro o petitório de fl.80, assim, determino a intimação da inventariante a 

Sra. Silvana Maria Vizzoto Vanier, para solver a divida ou garanti-la no 

prazo de 05 (cinco) dias com sustento no art. 8 da LEF.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 109910 Nr: 202-14.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS MOREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALESKA MALVINA PIOVAN 

MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 Execução Fiscal nº 2009/258 cód. 109910VISTOSTrata-se de Execução 

Fiscal movida pelo Município de Tangará da Serra em face de Assis 

Moreira Leite, todos devidamente qualificados nos autos.O feito foi 

sentenciado às fls. 42, ocasião em que o executado foi condenado ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no qual o 

último já foi quitado.Às fls. 47/50 o executado, através de sua advogada 

Assis Moreira Leite, inscrita na OAB/MT 22.829/O, requereu a concessão 

dos benefícios da Gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições 

financeiras de arcar com as custas do processo.A saber, que o 

executado quitou os honorários advocatícios fl.35.É o relato. Decido.A par 

da documentação constante nos autos resta evidente que a executada é 

hipossuficiente, motivo pelo qual lhe defiro os benefícios da Gratuidade da 

Justiça, nos termos da lei 1.060/50.Sendo assim, suspendo a exigibilidade 

da sucumbência no prazo de 05 (cinco) anos e deixo de condenar a 

requerida ao pagamento das custas, conforme art. 98, §1º I do CPC. Para 

melhor discernimento vejamos o julgado recente do nosso 

tribunal:EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

OMISSÃO NO JULGADO - OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS - BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. A lei 

assegura à parte beneficiária da justiça gratuita a suspensão da 

exigibilidade do débito, somente podendo as obrigações decorrentes da 

sucumbência ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao 

trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário. Inteligência do art. 98, § 3º, do CPC/15.(TJ-MG 

- ED: 10000170789960002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, 

Data de Julgamento: 09/05/2018, Data de Publicação: 

10/05/2018)Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104314 Nr: 3118-55.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA SANCHES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910-B/MT

 Autos nº. 3118-55.2018 – Cód. 104314

VISTOS.

Defiro o pleito de fls.264.

Expeça-se o competente alvará de levantamento do valor depositado as 

fls.256/259, em favor da requerente, intime-se a mesma para fornecer 

conta.

 Após, remetam-se os autos à contadoria para elaboração de cálculo, 

quanto as custas finais remanescentes.

Apresentado o cálculo, volte-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 23 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290717 Nr: 17605-78.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA DE JESUS VALEZUELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que as contestações retro são tempestivas e, nos termos da 

legislação em vigor e do Provimento n.º 56/07-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

IMPUGNAR AS CONTESTAÇÕES no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 279804 Nr: 8872-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Monica Marta Becker Seefeldt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Mais adiante, analisando minuciosamente a relação de medicamentos 

disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, pude constatar que o 

medicamento pleiteado pela autora, possui a mesma eficácia clinica do 

medicamento VARFARINA, que é disponibilizado pelo SUS. Diante da 

demonstração efetiva de que há disponibilizado pelo SUS, medicamentos 

totalmente compatíveis ao que foi pleiteado pela autora, nota-se que a 

requerente não procurou alternativa medicamentosa, que correspondesse 

ao prescrito ENOXAPARINA recorrendo diretamente ao judiciário para 

concessão do mesmo.Deste modo, DETERMINO que seja efetivada a 

intimação pessoal da parte autora para:1 – Regularização da 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, constituindo nos 

autos novo patrono. Não sendo constituído novo procurador no prazo 

acima estipulado, remeta-se os autos à Defensoria Pública para, 

apresentação de replicas as contestações.2 – Para que procure a 

Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra-MT, munida dos 

documentos pessoais, Cartão SUS, comprovante de residência e 

prescrição médica atualizada, informando ainda se a possibilidade de 

substituição da medicação pleiteada pelos fármacos disponibilizados pelo 

SUS, atualização de cadastro administrativo de requisição de medicamento 

de alto custos.3 – Para apresentar nos autos prestação de contas 

referente ao Alvará Judicial de fls.100.Após, intime-se os requeridos 

quanta a presente decisão, bem como para manifestar quanto a prestação 

de conta juntada pela parte autora.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 13372 Nr: 2386-55.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO EUFROSINO, HILÁRIO EUFROSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GAMALIEL FRAGA DUARTE - 

OAB:3486/MT, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Defiro o pedido retro.

2. Com fulcro no art. 40, § 2.º da Lei n.º 6.830/80 proceda-se ao 

arquivamento do feito, que deverão aguardar no arquivo provisório até 

que reste configurada a hipótese do § 3.º do citado artigo, ou qualquer 

hipótese extintiva da presente execução.

 4. Exclua-se o presente feito do relatório estatístico mensal, conforme 

determina a CNGC.

Intime-se.

Às providências.

Tangará da Serra, 19 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 121680 Nr: 773-48.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE FÁTIMA LEAL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. 773-48.2010.811.0055 – Cód. 121680

VISTOS.

Recebo a emenda de fls.222/224.

Intime-se o devedor, na pessoa de seu representante judicial (NCPC, art. 

75, I), mediante carga/remessa dos autos para, querendo, impugnar no 

prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra, 23 de outubro de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162912 Nr: 14675-63.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENI VICTOR DE OLIVEIRA CHALEGRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165363 Nr: 3964-62.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISABET LOURDES LORENZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de outubro de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152363 Nr: 1001-18.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ANDRADE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 
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SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 251, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168043 Nr: 8431-84.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 137-v, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145030 Nr: 4688-37.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA MARIA JESUS FREITAS FUJIHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da informação de fl. 

132-v, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139489 Nr: 9975-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BRUNHOLI FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO GALLEGO - OAB:9.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 646-v, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 193222 Nr: 9505-42.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SERGIO ALEXANDRE DA SILVA MELLO, REGIANE 

RODRIGUES VERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc.9505-42.2015.811.0055 – Cód. 193222

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Davi Guilherme 

Verres Mello, representado por seu genitor Sérgio Alexandre da Silva 

Mello, em face do Estado de Mato Grosso, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.

Petitório de fls. 292/294 noticiando o óbito do menor Davi Guilherme Verres 

Mello.

Na decisão de fl. 441 restou determinada a substituição do polo passivo 

da demanda pelos genitores, prosseguindo a demanda com relação aos 

danos morais.

O polo foi regularizado e as fls.464/465, foi efetuado o declínio de 

competência.

Recebo os autos no estado em que se encontram, ratificando os atos já 

praticados na Vara da Infância e Juventude.

Proceda-se a intimação das partes, por intermédio de seus patronos, para 

que no prazo de 10 (dez), requerer o que entender de direito nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, vote-me os autos conclusos.

Tangará da Serra, 10 de outubro de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 176240 Nr: 18333-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO BASSANI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Autos n.º - 18333-61.2014.811.0055 – Cód. 176240

VISTOS.

Após a efetivação da penhora "on line" via BACENJUD de ativos 

financeiros, o devedor aderiu a programa de parcelamento, circunstância 

que constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos 

do art. 151, inciso VI, do CTN, vindo a pleitear pelo desbloqueio dos 

valores.

As fls. 72, o pedido de desbloqueio foi indeferido, uma vez que a 

suspensão não é retroativa, de modo que a constrição efetuada antes do 

parcelamento deve ser mantida.

 Já as fls.74, o exequente pleiteou pela conversão em renda do valor 

bloqueado em favor da União.

Em analise dos autos nota-se que a penhora não recaiu sobre a totalidade 

do valor em execução, de modo que a conversão em renda tem condão de 

abatimento das parcelas vincendas e posterior atualização do debito.

Deste modo, defiro o pleito de fls.74, determino a conversão em renda da 

União da penhora de fls.60, por das DARF de fls.75/76.

Após, manifeste-se a parte exequente em relação ao debito remanescente 

e prosseguimento da execução, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 17 de outubro de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 290212 Nr: 17219-48.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINTON FERNANDO KINTSCHNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 
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OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da 

utilidade do resultado final que a demora do processo representa 

(tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, 

CPC)”.Neste esteio, assente que o fumus boni juris, também conhecido 

como fumaça do bom direito, deve ser entendido como a suposição de 

verossimilhança de direito que o julgador tem ao analisar uma alegação 

que lhe foi submetida. O magistrado deve decidir prima facie com base na 

presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, 

há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado 

exista no caso concreto.Já o periculum in mora, ou, perigo da demora é o 

risco de decisão tardia em razão da demora da prestação jurisdicional por 

parte do Estado. Desta maneira, o pedido das partes deve ser julgado 

procedente com urgência ou imediatamente suspenso o efeito de 

determinado ato ou decisão sempre que o caso apresente possibilidade de 

dano grave e de difícil reparação.Com efeito, passadas tais 

considerações, tenho que a antecipação de tutela no sentido de que o 

requerido promova o pagamento de auxílio doença a parte autora não 

merece prosperar, pois, conforme de abstrai da documentação acostada 

ao feito verifica-se que a última avaliação realizada pelo INSS, indica que 

apesar do afastamento por um longo período o requerente encontra-se em 

bom estado geral estando apto ao retorno de suas atividades atuais. Em 

que pese ter o autor apresentado diversos documentos, percebe-se que 

não há periculum in mora, eis que a pretensão se ressente da ausência de 

requisito obrigatório para a sua concessão, a teor do que dispõe o art. 300 

do CPC.Deste modo, inexiste perigo de demora suficiente para concessão 

da tutela, conforme firmado anteriormente, tendo em vista o autor ter 

quedado–se inerte por 05 (cinco) meses para se valer da tutela 

jurisdicional, portanto medida que se impõe é o indeferimento do 

pleito.Assim, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 

300 do CPC. CITE-SE o Requerido, para apresentar contestação, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 113755 Nr: 3915-94.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA DE SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

Grupo Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda, REINALDO ALBONETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RULLYAN PETERSON SAMPAIO - 

OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, DIEGO SILVA - OAB:12.809 OAB/MT, 

GRACIELA MARIA RIVALTA E SILVA MATIAS - OAB:12076, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Proc.3915-94.2009.811.0055 – Cód. 113755

VISTOS ETC.

Considerando que os honorários periciais já foram devidamente quitados 

as fls.400, intime-se o Sr. Perito para designar data, local e horário para a 

realização do ato, informando este juízo com antecedência de 30 dias, 

para que seja possível a intimação das partes.

Realizado o ato pericial, o especialista terá o prazo de 20 dias para 

encaminhar o respectivo laudo, o qual deverá conter os elementos 

especificados no artigo 473 do CPC.

Com a perícia nos autos, abra-se vista para manifestação em 15 dias, 

mesmo lapso em que os pareceres dos assistentes técnicos deverão 

aportar ao feito (artigo 477 do NCPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, vote-me os autos conclusos.

Tangará da Serra, 23 de outubro de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direit

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168043 Nr: 8431-84.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que os documentos de fls. 119/131 dão conta que o 

INSS estava cumprindo a antecipação de tutela, ao menos até 9/2018, 

indefiro por ora o pedido de majoração do preceito já fixado e oportunizo 

nova manifestação do INSS, quanto ao teor da petição de fls. 135/136, 

devendo inclusive comprovar a implementação da aposentadoria por 

invalidez nos termos do V. acórdão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139489 Nr: 9975-15.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BRUNHOLI FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO GALLEGO - OAB:9.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... habilitados no feito por decisão preclusa, o precatório/RPV deverá ser 

preenchido em partes iguais para os aludidos herdeiros;c)inexistindo 

dependentes/herdeiros habilitados, intime-se o patrono do de cujus para 

que indique os sucessores do autor, os quais deverão ser intimados 

pessoalmente para habilitar-se no presente feito. 2 – quanto ao eventual 

excesso ao teto para RPV:Caso, após a homologação de valores, 

verificar-se que estes excedem ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos 

para requisição de pagamento mediante RPV, notadamente tendo em vista 

a incidência dos juros e correção monetária, fica determinado o 

seguinte:a)intime-se a parte exequente para que se manifeste a respeito, 

sendo certo que, havendo renúncia ao excedente, desde que o patrono 

possua poderes específicos para tanto, fica desde já acolhida a renúncia. 

Ressalto que, neste caso, a RPV deverá ser preenchida com o valor do 

teto de 60 salários mínimos, devendo ser preenchidos os campos do valor 

principal corrigido, bem como dos juros proporcionalmente aos valores 

totais, nos termos da planilha COREJ desenvolvida para o aludido fim, bem 

como deverá ser anotada a data-base do mês de expedição da 

requisição;b)não havendo renúncia, fica desde já autorizada a requisição 

do pagamento via precatório dos valores incontroversos, conforme 

inteligência do inciso I do § 3º do art. 535 do CPC.3 – quanto à eventual 

sucessão do procurador da parte:Caso a parte exequente tenha 

constituído novo patrono nos autos na fase de cumprimento de sentença, 

tendo em vista que os honorários sucumbenciais incidem até a prolação 

da sentença, conforme Súmula 111 do STJ, desde já autorizo a liberação, 

diretamente ao advogado que atuou na fase de conhecimento, da 

integralidade dos honorários de sucumbência.Ao final, depois de 

comprovado o levantamento de valores nos autos e comunicada a parte 

exequente, arquive-se, procedendo com as baixas e cautelas de estilo.Às 

providências.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002193-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO PASTRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT15179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

22ª ciretran de tangará da serra-mt. (IMPETRADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1002193-90.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: FERNANDO ANTONIO PASTRO IMPETRADO: 22ª CIRETRAN 

DE TANGARÁ DA SERRA-MT. Vistos em correição, Cuida-se de mandado 

de segurança impetrado por Fernando Antônio Pastro em desfavor do 

Chefe de Departamento Estadual de Trânsito/MT - 22º CIRETRAN da 

Circunscrição de Tangará da Serra/MT, todos qualificados no encare 

processual. Alega o impetrante, em síntese, que teve ilegalmente 

inviabilizado o licenciamento de seu veículo VW Gol 1.0 placa: JZA9726, 

cujo documento segue anexado à inicial, por conta de pendência vinculada 

às infrações supostamente cometida pelo impetrante nos anos de 2017 e 

2018 e valor referente a pátio do DETRAN. Assevera que não tomou 

conhecimento das multas aplicadas, eis que não foi notificado da autuação 

no prazo legal, sendo inviabilizada de seu direito a ampla defesa e ao 

devido processo legal. Com a inicial, trouxe documentos e a relação das 

multas aplicadas ao veículo. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, concedo ao impetrante os benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação. Ressalto que o mandado de 

segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo 

que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei nº 12.016/09, 

a qual prevê o seguinte no art. 1º: Art. 1º - Conceder-se-á mandado de 

segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, 

qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio 

de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam 

quais forem as funções que exerça [...]. Como qualquer outra ação, deve 

o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as 

condições da ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição 

específica, qual seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo 

deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e 

passíveis de demonstração documental. Além disso, para que seja 

possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança devem 

concorrer dois requisitos legais, quais sejam, “a comprovação de risco 

objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja na 

iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indícios neste 

sentido (STJ, 1ª Turma, RMS 19.217/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 03/02/2009, 

Dje 26/03/2009)”. Neste sentido o inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09: 

Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator 

do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada 

com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que 

se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento 

relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 

seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, 

fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa 

jurídica. Entrementes, no caso vertente, pelos argumentos e documentos 

atrelados na petição inicial, a despeito da aparente relevância do 

fundamento invocado, reputo que não há nos autos elementos 

documentais suficientes para a apreciação da liminar, de onde se poderia 

se extrair elementos de cognição suficientes para a presente fase 

processual quanto à irregularidade das multas eventualmente aplicadas. 

Portanto, reputo necessário, para a melhor análise do pleito, informações 

efetivas quanto ao ato impugnado. Assim, considerando-se o teor do §1º 

artigo 6º corroborado pelo princípio da cooperação e considerando-se, 

sobretudo a urgência da medida, determino que a autoridade coatora, bem 

como o órgão de representação Judicial da pessoa Jurídica Interessada, 

procuradoria do DETRAN, encaminhe a este juízo, no prazo de 10 dias, 

informações quanto às notificações realizadas ao impetrante de multas 

pendentes de pagamento, seja em caráter pessoal perante o próprio órgão 

ou encaminhadas em seu endereço, visto que se deve destacar que a 

presunção legal é de que os atos administrativos são de fato praticados 

de forma regular, não se podendo reconhecer pela simples alegação do 

impetrante de irregularidade nas cobranças das referidas multas e/ou 

irregularidade quanto ao condicionamento de liberação do licenciamento do 

veículo ao pagamento das mesmas. Notifique-se a autoridade impetrada 

para que além de prestar informações, apresente no mesmo prazo a 

documentação atinente às multas que implicaram na vedação da 

renovação do licenciamento do veículo descrito na inicial, destacando-se 

cópia integral de eventuais recursos administrativos e cópia da notificação 

do impetrante quanto às multas e diárias de pátio que lhe foram e em tese 

obstam a renovação do licenciamento. Por fim, com fundamento no inciso II 

do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, determino seja intimado o órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica à qual a autoridade coatora está 

integrada, para que também apresente a documentação solicitada e para 

que, querendo, ingresse no feito, o que deverá ser feito no prazo de 10 

(dez) dias. Em seguida, dê-se ciência ao Ministério Público para se 

manifestar no feito, conforme preceitua o artigo 12, caput, da Lei nº 

12.016/2009. Feito isto, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se prioritariamente, nos termos do §4º do artigo 7º da Lei nº 

12.016/09. Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências. Tangará 

da Serra/MT, 24 de setembro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1002283-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA DA 

SERRA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1002283-98.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA 

SERRA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, 

SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TANGARA DA 

SERRA , Vistos, Em complemento ao decidido nos autos, concedo ao 

impetrante os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes ditados 

pelos artigos 98 e seguintes do NCPC, destacando-se que tal decisão 

poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação. No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos. Tangará 

da Serra/MT, 24 de outubro de 2018. Marcos Terencio Agostinho Pires 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244679 Nr: 12509-19.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIGITEC ELETRO PIANA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA (VIA EMBRATEL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FRANCENER 

CARGNELUTTI - OAB:8389/MT, FELLIPE PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:180625/RJ, RODRIGO DE ASSIS TORRES - OAB:121.429/RJ, 

TATIANA CAMPOS MATOS - OAB:OAB/MG 100.244, VICTOR 

KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA - OAB:167398/RJ

 Autos nº: 244679

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Digitec Eletro Piana Ltda em 

desfavor deEmbratel Tvsat Telecomunicações Ltda, todos qualificados no 

encarte processual em epígrafe, visando a condenação da empresa 

requerida ao pagamento das verbas do artigo 27, 7 e 34 da Lei 4.886/65.

Aduz para tanto ser representante comercial da requerida e que a mesma 

ao longo da relação contratual realizou descontos indevidos a titulo de 

ISSQN bem como de cancelamentos e inadimplemento de assintantes. 

Consigna ainda que teve o contrato rescindido, não recebendo as 

comissões do último mês, nem aviso prévio nem as verbas previstas na 

legislação especifica. Destaca ainda que por conta de cláusula de 
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exclusividade faz juz a indenizações decorrentes de danos e lucros 

cessantes. Por fim, pugna ainda pela condenação do requerido em danos 

morais.

Após a emenda a inicial foi recebida a fls. 242, devidamente citada e 

frustrada a tentativa de conciliação a empresa requerida apresentou 

contestação, arguindo exceção de incompetência em razão da existência 

de cláusula de eleição de foro, defende ainda que o autor não faria juz a 

gratuidade processual e que a inicial seria inepta vez que não há qualquer 

demonstração de danos morais. No mérito defende que a recisão 

contratual foi consensual e que inexiste qualquer ilegalidade no desconto 

de comissão das assinaturas canceladas dentro do prazo de 120 dias e 

que são regulares os descontos relativos a ao ISSQN, sendo incabível a 

cobrança de lucros cessantes ante a existência de previsão legal para 

apuração de ressarcimento na hipótese de recisão unilateral.

Às fls. 274 e seguintes a empresa autora impugnou as preliminares 

apresentadas, reiterando seus argumentos quanto ao mérito.

È o breve relatório. Fundamento. Decido.

Primeiramente, inviável a revogação da gratuidade já deferida, visto que o 

autor apresentou elementos concretos atinentes a inatividade da empresa 

decorrente dos fatos que são objeto da lide, tendo demonstrado 

claramente a incapacidade da empresa, neste momento, ser apta a gerar 

recursos para fazer frentes as custas iniciais, sendo de rigor a 

manutenção da gratuidade já deferida.

Outrossim, inviável o acolhimento da exceção de incompetência atinente a 

existência de clausula de eleição de foro em contrato de representação 

comercial, visto que no presente feito patente sua ineficácia ante a 

abusividade do dispositivo.

Com efeito, dos elementos contidos nos autos se extrai que a empresa 

autora se trata de pequena empresa prestadora de serviço de 

representação comercial que atua exclusivamente nesta municipalidade e 

região cuja atividade se limitava a intermediar vendas de assinaturas e 

instalação de equipamentos da empresa requerida, empresa com atuação 

Nacional.

Assim, sendo patente não só a superioridade econômica como a utilização 

de clausula de eleição de foro incluída em contrato de adesão com o único 

desiderato de obstar ou dificultar o acesso a Justiça de pequenos 

prestadores de serviço de rigor o reconhecimento da ineficácia de tal 

cláusula nos termos do § 3 do artigo 63 do CPC, sendo de rigor a 

prevalência da competência da sede do representante Comercial, nos 

termos da legislação especifica.

Nesse Sentido

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. 

PREVALÊNCIA DA LEI 4.886/65. FORO DE ELEIÇÃO AFASTADO. 

GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

REPRESENTANTE. 1. É competente o foro do domicílio do representante 

comercial para dirimir controvérsias relacionadas ao contrato celebrado 

com a representada (Lei 4.886/65 39). 2. Constatada a hipossuficiência do 

representante em relação a representada e/ou dificuldade de acesso à 

justiça face a alteração do foro, é imperioso a prevalência do foro do 

domicílio do representante para processar e julgar os conflitos existentes 

entre os contratantes. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da 

parte autora para afastar o foro de eleição estabelecido em contrato.

(TJ-DF 20160020344135 DF 0036662-35.2016.8.07.0000, Relator: SÉRGIO 

ROCHA, Data de Julgamento: 04/10/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2017 . Pág.: 218/223)

Por fim, no que também improcede a arguição de inépcia da incial visto que 

a demonstração da ocorrência do dano moral é matéria que se liga ao 

julgamento do mérito da demanda, não podendo tal pretensão ser 

indeferida de plano da simples análise da inicial.

Inexistindo outras questões processuais declaro o feito saneado e fixo 

como ponto controvertida a regularidade da rescisão/distrato da 

representação comercial e pagamento dos encargos legais para hipótese 

de rescisão uniltaral, destacando-se indenização prevista no artigo 27, j 

da Lei de Rerpesentação Comercial e srespectivo aviso prévio, 

Regularidade dos estorno decorrentes de inadimplemento/cancelamento 

de assinatures e descontos de impostos, ocorrência de danos morais e 

materiais, incluindo lucros cessantes, para além daqueles que decorrem 

da indenização legal prevista, decorrentes inclusive da existência de 

clausula de exclusividade.

Por fim, como meio de provas determino a produção de prova oral, 

destacando o depoimento pessoal do autor e de representante do 

requerido e testemunhas arroladas tempestivamente pelas parte. Para 

tanto, designo audiência para o dia 18 de dezembro de 2018, às 14:00 

horas-Mt

Procedam-se as expedições necessárias.

Tangará da Serra, 26 de outubro de 2018

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2757 Nr: 757-17.1998.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, PEDRO JORDANI, BALTAZAR ZILIO, 

JADIR AGNALDO PFITSCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, AMANDA CARINA UEHARA PAULA - 

OAB:21.387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, FRADEMIR VICENTE DE 

OLIVEIRA - OAB:5478/MT, GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147/B/MT, HELIOMAR CORRÊA ESTEVES - OAB:1906/MT, JOÃO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847-MT, JOÃO BATISTA 

FERREIRA - OAB:98.479 e 10.962, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA 

- OAB:MT-19.081-A, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:253.333 OAB/SP, 

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B/MT, NELSON 

FEITOSA - OAB:3839/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770-MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B, 

Wilson Barufaldi - OAB:7561/RS

 Vistos,

Oportunize-se a manifestção da Instituição Finaneira quanto as 

impugnações e documentos juntados pelos requeridos (fls. 1410/1424) 

apresentando esclarecimento inclusive quanto a divergências no numero 

das CDAs apontadas pela parte requerida e divergências quanto ao 

produto das mesmas em relação ao objeto do presente feito.

Após conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 132131 Nr: 1953-65.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSA SURUBI DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de imprensa, no sentido de intimar o 

Advogado da parte autora, para dar prosseguimento ao feito, em face o 

decurso do prazo da suspensão deferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 285167 Nr: 13209-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA NOVELLO ARGENTA, GLOBAL 

AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O
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 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO A PETIÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS ACOSTADA AS FLS. 

57/93, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 5948 Nr: 149-58.1994.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI, IRINEU CODATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEL AGROPECUÁRIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA sobre a PENHORA que incidiu sobre o 

imóvel objeto da Matrícula nº 12.597 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Varginha-MG, conforme Termo de Penhora de fls. 2.177, 

para, querendo, opor embargos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 217476 Nr: 7941-91.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFMNR, SMNR, MARCIA APARECIDA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLLY EICH ALVES - 

OAB:21805/MT, LUCAS ANTONIO BATISTÃO - OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO SANTA 

ROSA AMBROSIO - OAB:12976, BRUNO DE MELO MIOTTO - 

OAB:19512/O, EDUARDO MAHON - OAB:OAB/MT 6.363, Ricardo 

Gomes de Almeida - OAB:5.985, STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 20.956/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇAO DA PARTE REQUERIDA ACOSTADA AS FLS. 

160/161, COM URGENCIA, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 106836 Nr: 5506-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: N. R. NOVATO-ME, MARCO ANTONIO DE MELLO, 

CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, 

HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATA SOUZA LEÃO - 

OAB:13.511-MT

 Vistos,

Ao perito para que esclareça se deixou de fato de proceder a amortização 

dos juros nos termos do artigo 354 CC, que não se confunde com a 

capitalização dos mesmos, hipótese em que deverá renovar seus 

cálculos.

Contudo afasto de plano o pedido de esclarecimento 6 quanto a 

compensação do saldo devedor da conta corrente com os excessos, 

visto que tal saldo devedor ou credor é de fato o que será liqudidado.

Apresentados novos calculos, oportunize-se nova manifestaçãod as 

partes, que deverão em caso de discordância também apresentar seus 

cálculos com valores liquidos e atualizados, sob pena de indeferimento de 

plano da impugnação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 152947 Nr: 1612-68.2013.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. R. NOVATO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:OAB/MT 21.150-A

 Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse 

processual. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários ora 

arbitrados em 10% do valor da causa, consignando-se a suspensão de 

exigibilidade de tais encargos ante a gratuidade já deferida.Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, 

certificando-se o desapensamento da ação principal e arquivando-se os 

autos. P.R.I.C.Tangará da Serra, 29 de outubro de 2018Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160225 Nr: 9890-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMI MINUZZO SOBOTTKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO RAMOS NOGUEIRA, JESULINA 

RAMOS NOGUEIRA, CLACI MARTINS MAIA, ANGELA ISABEL OSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para 

declarar, em favor da parte autora, a aquisição por usucapião do imóvel 

localizado no Loteamento Vila Esmeralda, Rua 5, Quadra 9, lote 10 n. 1830 

W, em Tangará da Serra/MT, objeto da Matrícula n. 628 do CRI de Tangará 

da Serra/MT, com 598,12 m². (fls. 97).Essa sentença servirá de título para 

matrícula, oportunamente, no cartório de registro de imóveis dessa 

Comarca. CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) 

do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Por fim, DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC. Procedam-se as Intimações necessárias. Transitada 

em julgado a sentença, EXPEÇA-SE o respectivo mandado para a 

transcrição. Após, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

Tangará da Serra 30 de outubro de 2018Marcos Terencio Agostinho 

PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247927 Nr: 15069-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONILDES OLGA BAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO REDENTOR, DIEGO ROCHA, ALIVIO 

MASSAROLI, ANTONIO SIMÃO PERAZOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:2554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SILVA CUSTODIO - 

OAB:OAB/RJ148760

 Vistos,

Sendo consideravel o tempo da Criação desta Comarca, diligêncie-se junto 

ao RGI solicitando-se informações sobre a existência de matricula já 

abarte do imóvel objeto deste litigio, devendo ser encaminhada cópia do 

documento de fls. 11/11v, solicitando-se na hipótese de existência de 

matricula nesta Comarca a remessa de cópia da mesma ao Juízo e que 

comprove a comunicação ao Cartório de Origem para o encerramento da 

matricula de origem.

Sem prejuízo expeça-se auto de constatação, para identificação dos 
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atuais ocupantes do imóvel e levantamento de informações quanto ao 

inicio da ocupação junto aos vizinhos.

Após, conclusos para o saneamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158186 Nr: 6786-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO LINO DA SILVA, ANTENOR 

RUPPENTHAL, NINFA GUERRA MUNIZ, ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA 

GUERRA, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA, ESPOLIO 

DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, 

MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES, SUELY ALEXANDRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Renove-se a tentativa de intimação dos confinantes Salvador Pereira 

Gerra Filho e Eronir Nunes Guerra, observando-se o endereço onde tais 

confinantes foram citados em processos análogos ao presente feito.

Outrossim, defiro o pedido de gratuidade em relação a Sueli Alexandere da 

Silva, herdeira de João Lino da Silva, representada pela Defensoria 

Publica, devendo ser colhida manifestação da mesma esclarecendo 

quanta a existência de outros herdeiros/sucessores, incluindo a 

qualificação dos mesmos.

Confirmada a existência de outros herdeiros, proceda-se a intimação dos 

mesmos.

Inexistindo outros herdeiros ou intimados os faltantes e cumprida as 

intimações pendentes quanto aos confinantes, colha-se a manifestação 

do Ministério Publico e então conclusos para o saneamento do feito.

Sem prejuízo, expeça-se auto de constatação para identificação dos 

atuais ocupantes do imóvel e demais caracteristicas da posse exercida, 

procedendo-se tal levantamento de informações junto aos vizinhos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 256696 Nr: 22009-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556 PR, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16.948 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, MUNIR YUSEF JABBAR - OAB:10.582-MS, 

SHAILA STREPPEL JABBAR - OAB:OAB/MS 14.574

 INTIMAÇÃO DO AVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA 

PARTE REQUERIDA AS FLS. 674/680, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64701 Nr: 6211-60.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2484-RO, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis-MT para 

intimação dos executados da penhora, devendo, no ato da retirada, 

comprovar o pagamento das custas judiciais, bem como, instruí-la com as 

peças necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua 

distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 64701 Nr: 6211-60.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES ADMINISTRAÇOES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, CARLOS 

DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2484-RO, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação, 

cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138974 Nr: 9416-58.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOSÉ DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 212.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147432 Nr: 7224-21.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA, PEROLITA 

SCHERER COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10061/MT

 Intimação do autor para manifestar, sobre o teor do oficio n. 1973/2018 

juntado as folhas 172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226684 Nr: 15593-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR RIBEIRO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 
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OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor do oficio 

de folhas 170/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1535-69.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Dall Comune 

Hunhoff - OAB:10453/O

 Intimação do exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias 

sobre os documentos juntados nos autos, as folhas 551/554.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 290439 Nr: 17393-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY ELIAS SOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento de R$ 13,38 (treze 

reais e trinta e oito centavos), pendente de pagamento, podendo ser pago 

perante a recepção do cartório ou via deposito bancário na conta corrente 

n. 162-6, agencia n. 2086 da Caixa Econômica Federal, em nome do 

cartório do 1º oficio de Tangara da Serra MT, devendo ser confirmado 

para procedermos à baixa e repasse ao FUNAJURIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 291019 Nr: 17836-08.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIQUE SHIMAZAKI FOSS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, JULIANA 

BEATRIZ MAYUMI TANAKA BRAGAGNOLO, SUEKO TANAKA, AKEMI 

TANAKA ORITA, CARLOS SUSUMU TANAKA, YASUHIRO TANAKA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento de R$ 13,38 (treze 

reais e trinta e oito centavos), pendente de pagamento conforme protocolo 

132984, podendo ser pago perante a recepção do cartório ou via deposito 

bancário na conta corrente n. 162-6, agencia n. 2086 da Caixa Econômica 

Federal, em nome do cartório do 1º oficio de Tangara da Serra MT, 

devendo ser confirmado para procedermos à baixa e repasse ao 

FUNAJURIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273832 Nr: 4147-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON, GLOBAL AMBIENT 

INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Intimação do autor para manifestar, sobre o teor da petição 92/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273907 Nr: 4217-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCIR TADEU OPOLSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA 747 LTDA, ALFREDO EDSON 

LUSCENTE, MARIA APARECIDA LUSCENTI, HELOISA ROSA LUCENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 96/101.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46164 Nr: 791-79.2004.811.0055

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - 

OAB:25/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSIVALDO RIBEIRO 

DA COSTA, para devolução dos autos nº 791-79.2004.811.0055, 

Protocolo 46164, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 288930 Nr: 16222-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, MINISTERIO PUBLICO 

ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KACIO JUNIOR ALVES TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 17/12/2018 às 

13h45min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 288127 Nr: 15638-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, MINISTERIO 

PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16674, 

JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 17/12/2018 às 

16h45min.

Às providências.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 135937 Nr: 6151-48.2011.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VILHARGA PAVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Paulo Vilharga Pavão, Cpf: 59386746115, Rg: 08763461 

SSP Filiação: Mariano Pavão e Euclidia Molina, data de nascimento: 

07/10/1970, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, , Endereço: Rua 

Sucupira, Qd. 36, Lt. 18, Nº 659-S, Fone 99818-8428, Bairro: Jardim dos 

Ipês, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:Segundo consta, no dia 21 de maio de 2011, por volta 

das 17h 05min, na Rua 03, em frente ao nº 83 S, nesta cidade de Tangará 

da Serra, o processado, impelido por motivo futil consistente no fato de 

acreditar que a ofendida estava escondendo Gilmar Pereira da Silva, que 

tinha saído com seu dinheiro para comprar drogas e com intenção de 

matar, desferiu um golpe de canivete no pescoço da vítima Kelma Dias da 

Silva, que causaram as lesões descritas às fls. 19/21; contudo, em razão 

de circunstâncias alheias à sua vontade, não conseguiu seu intento, pois 

a vítima conseguiu pular uma janela e pedir socorro aos vizinhos.

Decisão/Despacho:Posto isso, respeitando entendimentos contrários e 

constatando a presença da materialidade do crime de tentativa de 

homicídio e de indícios de autoria e, ainda, não verificando improcedência 

manifesta com relação à qualificadora PRONUNCIO O PAULO VILHARGA 

PAVÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, II 

(MOTIVO FÚTIL consistente no fato de acreditar que a ofendida estava 

escondendo Gilmar Pereira da Silva, que tinha saído com seu dinheiro para 

comprar drogas) C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 

Considerando que este juízo é o competente para a realização da sessão 

de julgamento, PRECLUSA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, desde já, nos 

termos do art. 422 do CPP, determino a intimação das partes para, em 

cinco dias, apresentar rol das testemunhas que irão depor em plenário, até 

máximo de cinco, oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências. Intimem-se. Às providências.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 258766 Nr: 23872-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE DE MELO SILVA, 

LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Certifico que o réu LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA, deseja recorrer da r. 

sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 270091 Nr: 1136-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALBRECHT, RONALDO FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:3.1 – 

CONDENAR DOUGLAS ALBRECHT e RONALDO FERREIRA DA SILVA nas 

sanções do art. 33, “caput” da Lei de Drogas.3. 2 – ABSOLVER DOUGLAS 

ALBRECHT e RONALDO FERREIRA DA SILVA da imputação do art. 35 Da 

Lei 11.343/2006. Diante da condenação, passo à dosimetria das 

reprimendas. 4 - DA DOSIMETRIA DAS PENAS7. 3 – Destrua-se o objeto 

apreendido: 01 (um) aparelho celular marca Samsung IMEI 

358011/07/241852/3.Cumpridas todas as determinações, arquive-se com 

as baixas necessárias. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 283901 Nr: 12198-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 CONDENAR DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA CARNEIRO, qualificado nos 

autos, pela prática do crime descrito no artigo 33 “caput” da Lei nº 

11.343/06.5 - DOSIMETRIA DA SANÇÃO Condeno o acusado, também, ao 

pagamento de 290 dias-multa, fixando cada dia no mínimo legal. Com fulcro 

no artigo 33, § 3º do Código Penal, fixo o regime aberto para início do 

cumprimento da pena.PORTANTO, CONDENO O RÉU AO CUMPRIMENTO 

DE 02 (ANOS) E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 

290 (DUZENTOS E NOVENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 DO 

SALÁRIO MÍNIMO, PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM REGIME 

INICIAL ABERTO.6 – DISPOSIÇÕES FINAIS.6.1 – DA SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS.Substituo a sanção privativa de 

liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do juízo da execução. 

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais, cujo valor 

deverá ser calculado e constar no processo executivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 283860 Nr: 12186-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GERALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 Vistos,

 Requisite-se a juntada do exame complementar já realizado na vítima Katia 

Santos Zenki de Sousa.

Atenta ao pedido da defesa e diante dos argumentos trazidos, respeitando 

entendimentos contrários, nos termos do art. 149 do CPP, defiro o 

requerimento do acusado e determino a realização de exame de 

(in)sanidade mental, nomeio como curadora do réu, a advogada Jaqueline 

Bottcher Procópio e suspendo o curso do processo.

Tendo em vista que já foi distribuído procedimento em decorrência do 

pedido de instauração de incidente de insanidade (código 289233), 

determino as providências para o exame, cujo laudo deverá ser 

confeccionado nos termos do art. 26 do CP.

 Aguarde-se o andamento do feito apensado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 289233 Nr: 16399-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GERALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE BOTTCHER 

PROCOPIO - OAB:23753/0

 Vistos,

Trata-se de requerimento de instauração de incidente de (in)sanidade 

mental intentado pela Defesa de Jair Geraldi, tendo o pedido sido deferido 

nos autos principais (283860 – fls. 191).

Diante disso, formulo, desde já, os seguintes quesitos:

1. Por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 

era o autuado, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o 

caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
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entendimento?

2. Em virtude de perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado, não possuía o autuado, ao tempo da ação, 

a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato, ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento?

3. O estado mental atual do indiciado oferece perigo à sociedade?

4. Em razão de dependência, ou por estar sob efeito de substância que 

determina a dependência física ou psíquica, era o autor do fato 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento?

5. Em razão de dependência, ou por estar sob efeito de substância que 

determina a dependência física ou psíquica, estava ou está o autor do fato 

privado da plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou 

de determinar-se de acordo com esse entendimento?

Vistas dos autos as partes para que apresentem seus quesitos, no prazo 

de 03 (três) dias.

A perícia deverá ser realizada por perito oficial, com especialidade em 

psiquiatria forense, junto à Divisão de Psiquiatria da Coordenadoria Geral 

de Perícias e Identificações deste Estado, em Cuiabá/MT; para tanto, 

deverá o Gestor expedir ofício ao aludido instituto, solicitando a indicação 

do perito e a data para a realização do exame.

Com o aporte da data da realização do exame, intime-se o réu e sua 

curadora (Advogada Jaqueline Bottcher Procópio), bem como informe o 

CDP para que providencie o necessário para levar o denunciado até a 

cidade de Cuiabá.

O Gestor deverá baixar a Portaria, que será acompanhada de cópia deste 

despacho e demais documentos pertinentes.

Remetam-se os autos e os quesitos deste Juízo e das partes, se 

apresentados no prazo legal, para serem respondidos pelo perito.

Com a apresentação do laudo em juízo, manifeste-se o Ministério Público e 

a curadora do autuado no prazo sucessivo de três dias.

Após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 278153 Nr: 7516-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENI CANDIDA DA SILVA GOES, CARLA 

DIANA DA SILVA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Lúcia Mendes de 

Araújo Olyntho - OAB:22510/MT, WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: 3.1 – 

ABSOLVER CARLA DIANA DA SILVA GOES da imputação do artigo 35 da 

Lei 11.343/2006 e CONDENÁ-LA nas sanções do artigo 33, ”caput”, da Lei 

de Drogas.3.2 – ABSOLVER ROSENI CANDIDA DA SILVA das imputações 

apontadas na exordial (art. 33 e 35 da Lei de Drogas).4 – DOSIMETRIA DA 

PENA. .PORTANTO, CONDENO A ACUSADA AO CUMPRIMENTO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM 

REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 200 DIAS MULTA, 

FIXANDO CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.5– DISPOSIÇÕES FINAIS. 5.1 – DA 

DROGA APREENDIDA (FL.25).Com relação às porções de drogas 

apreendidas, determino a destruição imediata, caso já não tenham sido 

inutilizadas.5.2 – DOS CELULARES.Tendo em vista a ausência de 

elementos seguros para conclusão de que os objetos estavam ligados 

diretamente ao tráfico de entorpecente, determino a devolução dos 

aparelhos celulares aos proprietários, mediante a apresentação da nota 

fiscal em até prazo de 05 (cinco) dias do trânsito em julgado. Caso os 

celulares não sejam retirados no prazo acima, diante do tempo que ficaram 

desligados, determino a destruição dos mesmos. 5.3 – DO DINHEIRO 

APREENDIDO. Considerando que o valor apreendido possui origem ilícita, 

fato admitido pela acusada, decreto o seu perdimento em favor da União. 

Com o trânsito em julgado, providencie a transferência para a SENAD. 5.4 

– DOS OBJETOS APREENDIDOS (FL. 25). Determino a destruição da 

balança de precisão, rolo de papel filme e das garrafas de éter. 5.5 – DA 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS.Substituo a 

sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a critério do 

juízo da execução. Condeno a acusada ao pagamento das custas e 

despesas processuais, cujo valor deverá ser incluído no processo 

executivo.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 287944 Nr: 15525-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLISON JUNIOR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Autos nº: 15525-44.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 287944.

Vistos etc.

1. Compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela defesa 

técnica do réu Hallison Junior de Araujo às fls. 68/74, constato que, a 

priori, não possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP.

2. Ademais, entendo que a exordial acusatória, descreveu os possíveis 

fatos delituosos de forma cristalina, de acordo com o que foi colhido na 

fase inquisitiva, sendo suficiente para que a demanda tenha seu regular 

processamento (instrução dos autos) para imperar o princípio da verdade 

real dos fatos. Além disso, os demais apontamentos da defesa a priori, se 

confundem com eventuais teses de mérito a serem apresentas no 

momento oportuno, razão pela qual, REJEITO a preliminar, devendo o 

processo prosseguir em seus ulteriores termos. Não bastasse isso, 

impende salientar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

após entendimento exarado pelo Pretório Excelso, decidiu que eventual 

recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter decisório, 

não reclama fundamentação complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 
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infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

3. Desse modo, analisando que os argumentos despendidos na defesa 

apresentada pelo réu (fls. 68/74) não configuram nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, bem como se confundem com eventuais teses de mérito, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de novembro de 2018, 

às 15h30min.

4. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 4.1 REQUISITE-SE o comparecimento do réu junto à Direção do Centro de 

Detenção Provisória.

 5. REQUISITEM-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas 

militares arroladas na denúncia (fls. 06), para comparecerem à audiência 

supra designada.

 6. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 26 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Ofício 069/2018/GAB2CRIM. Tangará da Serra, 26 de outubro de 2018.

De: Anna Paula Gomes de Freitas.

Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra

Ao: Exmo. Des. Paulo da Cunha.

DD. Relator do Habeas Corpus nº 1011557-57.2018.8.11.0000 – Classe 

307 CNJ – Tangará da Serra – MT.

 Excelentíssimo Senhor Relator,

 Tendo recebido a solicitação de informações da Primeira Câmara Criminal 

relativo ao pedido de Habeas Corpus nº 1011557-57.2018.8.11.0000 – 

Classe 307-CNJ – Tangará da Serra, em que é paciente Hallison Junior de 

Araujo e impetrante Romair Cícero de Oliveira, apraz-me prestá-las a 

Vossa Excelência, aduzindo o que segue:

 O processado, ora paciente, foi preso em flagrante delito nesta Comarca, 

no dia 16 de agosto de 2018, pela suposta prática do delito insculpido no 

artigo 180, caput, do Código Penal.

 Em sede extrajudicial foram juntados o boletim de ocorrência, auto de 

apreensão, auto de avaliação, termo de entrega, bem como, colhidos os 

depoimentos dos policiais militares PM Gil Brito de Barros Figueiredo e PM 

Paulo Cezar Bispo Vieira, as declarações da vítima Adriana Pereira de 

Oliveira Vieira, sendo realizado ainda o interrogatório do paciente.

A Magistrada antecessora, Dra. Cristiane Padim da Silva, na audiência de 

custódia realizada no dia 17 de agosto de 2018, ao homologar o auto de 

prisão em flagrante, converteu-a em custódia preventiva (fls. 39).

 Inconformado, o paciente por intermédio de seu causídico, no dia 28 de 

agosto de 2018, postulou a revogação de sua prisão preventiva, 

argumentando a inexistência dos requisitos ensejadores da restrição da 

respectiva liberdade.

Concitado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento 

do pleito, por continuarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, 

notadamente para garantia da ordem pública. Na oportunidade ainda, 

ofertou denúncia em face do paciente, dando-o como incurso nas penas 

do art. 180 do Código Penal.

Nesta senda, no dia 25 de setembro de 2018, a denúncia foi devidamente 

recebida por este Juízo, momento em que, em consonância com o Parquet, 

indeferiu o pleito defensivo, mantendo a restrição da liberdade do paciente 

pelos mesmos fundamentos do decisum objurgado (fls. 59/62).

Posteriormente, no dia 04 de outubro de 2018, a defesa apresentou 

resposta à acusação, momento em que arguiu preliminares (fls. 68/74).

Instado a se manifestar, pugnou o Ministério Público pelo indeferimento das 

liminares suscitadas pela defesa, requerendo o normal prosseguimento do 

feito (fls. 80/82).

Assim, nesta data, refutadas as preliminares arguidas, este Juízo 

designou audiência de instrução e julgamento, a se realizar no dia 21 de 

novembro de 2018, às 15h30min (fls. ).

São estas, pois, as informações que me cabia prestar, anexando, nesta 

oportunidade, cópias de documentos que reputo serem imperiosos para o 

julgamento do mérito do habeas corpus.

 Ao ensejo, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros 

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 285174 Nr: 13216-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA APRESENTAR MEMORIAIS 

ESCRITOS , PELO PRAZO DE CINCO (05)DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 284867 Nr: 12955-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO RAMOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT, GILMAR GOMES DE SOUZA - OAB:MT 9228

 Autos nº: 12955-85.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 284867

Vistos etc.

1. Considerando o pedido formulado na defesa apresentada pelo réu às 

fls. 66/66 VERSO, requerendo a expedição de ofício ao Secretário 

Municipal de Saúde desta urbe, a fim de solicitar os prontuários de 

atendimento médico da vítima Vitória Paulina Soares, dos últimos três (03) 

anos e, considerando a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, bem 

como o sigilo médico, INTIME-SE o advogado subscritor da petição para 

que apresente justificativa plausível e se possível acoste elementos 

probatórios acerca da necessidade de tais documentos médicos.

2. Na mesma oportunidade, e para a eficácia deste e dos demais atos, 

INTIME-SE o referido advogado para que acoste no prazo de quinze (15) 

dias, competente procuração, tendo em vista que o instrumento outorgado 

às fls. 61 e substabelecido (fls. 58) possui poderes específicos, no qual 

não inclui apresentação de resposta.

3. Ademais, sem prejuízo das deliberações anteriores, analisando a 

resposta apresentada pelos réus e tudo mais que dos autos consta, 

verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas 

no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de novembro de 2018, 

às 16:00 horas.

4. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 4.1) REQUISITE-SE o réu junto à Direção do estabelecimento penal onde 

se encontra custodiado para comparecimento à audiência, a fim de ser 

interrogado.

5. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 06 verso) e na resposta (fls. 66 

verso).

6. RETIFIQUE-SE a informação atinente ao nome do causídico do réu, como 

sendo Gilmar Gomes de Souza para que receba citações/intimações em 

seu nome, conforme substabelecimento acostado às fls. 58.

7. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 8. CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 29 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282232 Nr: 10822-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR TOLENTINO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 10822-70.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 282232.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, 

ofereceu denúncia em 28 de junho de 2018, contra Ademar Tolentino de 

Jesus, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes 

insculpidos no artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06 c/c artigo 147 c/c 

art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, por duas vezes, em continuidade 

delitiva (artigo 71 do CP) e em concurso material (artigo 69 do CP).

Consta da exordial acusatória:

Fato 01: artigo 24-A da Lei nº 11.340/06

“(...) No dia 09 de junho de 2018, aproximadamente às 22h40min, na 

residência localizada à Rua 12, Quadra 24, Lote 05, Bairro Residencial 

Buritis, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado 

ADEMAR TOLENTINO DE JESUS, com consciência e vontade, descumpriu 

decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência constantes 

nos autos nº 4736-83.2018.811.0055 (274689), em favor da vítima 

Alessandra Fernandes de Almeida, sua ex-companheira (...)” (fls. 05/07).

Fato 02: artigo 147, caput, do CP

“(...) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ADEMAR TOLENTINO DE 

JESUS, com consciência e vontade, de modo a configurar violência 

doméstica contra a mulher, em posse de um facão, ameaçou a vítima 

Alessandra Fernandes de Almeida, sua ex-companheira, por palavras e 

gestos, de causar-lhe mal injusto e grave (...)” (fls. 05/07).

Fato 03: artigo 147, caput, do CP

“(...) No dia 09 de junho de 2018, às 22h40min., na residência localizada à 

Rua 12, Quadra 24, Lote 5, Bairro Residencial Buritis, nesta cidade e 

Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ADEMAR TOLENTINO DE 

JESUS, com consciência de vontade, em posse de um facão, ameaçou a 

vítima Gean Lucas Rodrigues de Almeida, sua ex-enteado, por palavras e 

gestos, de causar-lhe mal injusto e grave (...)” (fls. 05/07).

O réu Ademar Tolentino de Jesus foi preso em flagrante delito no dia 9 de 

junho de 2018, instante em que a Magistrada plantonista, Dra. Cláudia 

Anffe Nunes da Cunha, após homologar o procedimento, converteu a 

prisão em flagrante em custódia preventiva, com a finalidade de garantir a 

aplicação da lei penal (fls. 44/46 verso).

Em sede de audiência de custódia realizada no dia 12 de junho de 2018, 

este Juízo manteve o decisum outrora proferido, mantendo-se o réu com a 

liberdade restringida (fls. 54/55 verso).

No dia 26 de junho de 2018, o réu, por meio de seu causídico, postulou 

pela revogação da custódia preventiva, argumentando para tanto a 

ausência dos imperiosos requisitos (fls. 60/63).

Após o Ministério Público se manifestar pelo indeferimento do pleito, este 

Juízo, no dia 12 de julho de 2018, além de receber a denúncia, indeferiu o 

pleito defensivo, mantendo-se o réu com a liberdade restringida (fls. 

77/80).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 99), instante em que apresentou 

resposta às fls. 81/88, alegando preliminares.

Instado a se manifestar, o Parquet postulou pelo indeferimento das 

preliminares, com o normal prosseguimento regular do feito (fls. 94/96).

Às fls. 100/102, este Juízo, além de indeferir as preliminares defensivas, 

designou audiência de instrução e julgamento.

Em sede de oralidade instrutória, foram ouvidas as vítimas Alessandra 

Fernandes de Almeida e Gean Lucas Rodrigues de Almeida, as 

testemunhas PM Darciomar Paulo Perin e SD PM Marcos da Gama Silva, 

assim como, o réu Ademar Tolentino de Jesus foi devidamente interrogado 

(mídia de fls. 119).

O Ministério Público, em sede de memoriais escritos, pugnou pela 

condenação do réu como incurso nas penas descritas no artigo 24-A, 

caput, da Lei nº 11.340/06 c/c art. 147 c/c art. 61, II, “f”, todos do CP, em 

concurso material (fls. 120/124).

Por derradeiro, a Defesa técnica, também em sede de memoriais, postulou: 

“a) Diante do exposto e do que dos autos consta, a defesa, aliando-se ao 

pedido de improcedência formulado pelo Ministério Público, requer a 

absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de 

Processo Penal e b) Caso não entenda pela absolvição requerida acima, o 

que não se espera, confiante no discernimento afinado e no justo 

descortino de Vossa Excelência, a defesa requer a ABSOLVIÇÃO do réu 

aos moldes do artigo 386, VI do CPP, à guisa das teses ora esposadas, 

como forma de Justiça” (fls. 126/131).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

(Artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06)

[Fato 01]

De proêmio, impende consignar que no dia 16 de março de 2018, a 

ofendida Alessandra Fernandes de Almeida compareceu na Delegacia de 

Polícia e, por meio da Autoridade Policial, postulou pela concessão de 

algumas medidas protetivas de urgência em face da conduta perpetrada 

pelo acusado Ademar Tolentino de Jesus.

Nesta toada, após este Juízo ter deferido o pleito formulado pela vítima, 

ambas as partes foram intimadas, sendo que o réu, por meio da 

Defensoria Pública, apresentou resposta.

Todavia, após manifestação do Parquet, no dia 21 de agosto de 2018, este 

Juízo proferiu sentença com resolução de mérito, momento em que 

ratificou as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima.

Pois bem.

Acerca do delito insculpido no artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06, a 

MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 09), termos de 

declarações dos policiais militares (fls. 10/13), termo de declarações da 

vítima (fls. 14/15), termo de declarações de testemunha (fls. 17), boletim 

de ocorrência (fls. 26/27), bem como, pelos depoimentos prestados em 

Juízo.

 No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de 

forma robusta, demonstrando que o réu efetivamente praticou o crime de 

descumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima 

Alessandra Fernandes de Almeida. Vejamos:

A vítima Alessandra Fernandes de Almeida, acerca dos fatos, perante a 

Autoridade Policial informou:

“(...) QUE, namorou com o acusado há aproximadamente três anos; QUE 

do relacionamento não tiveram filhos, no entanto há aproximadamente há 

alguns dias desentenderam, e o acusado lhe agrediu fisicamente; QUE a 

declarante solicitou a polícia militar e o acusado foi conduzido para 

Delegacia e ficou preso por cinco dias; QUE na referida data, a declarante 

solicitou medidas protetivas; QUE assim que deixou a cadeia, procurou a 

declarante e depois de muita insistência e promessas, a declarante reatou 

o relacionamento; QUE não cumpriu o que prometeu; QUE voltaram a 

desentender, sendo que cessaram o relacionamento há uns quinze dias; 

QUE o acusado não concorda com o fim do relacionamento e nesta data 

foi até a casa da declarante e pulou a cerca, adentrou a mesma e de 

posse de um facão arrebentou a cerca elétrica e ainda danificou o padrão 

de energia, não contente com seus intentos, ainda ameaçou a declarante, 

dizendo que se não voltar pra ele irá mata-la, contudo não lhe agrediu 

fisicamente, ressaltando que também ameaçou o seu filho GEAN, bem 

como, os injuriaram com palavras de baixo calão, bem como os injuriaram 

com palavras de baixo calão; QUE, diante dos fatos, MANIFESTA-SE EM 

REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO ACUSADO (...)” (fls. 

14/15).

A vítima foi novamente auscultada em Juízo, momento em que confirmou 

que, no dia do fato, o réu adentrou no quintal de sua residência sem a sua 

permissão e, de posse de um facão, tentou adentrar na casa.

Outrossim, a vítima salientou que o acusado não aceitava o término do 

relacionamento, razão pela qual, compareceu em sua residência pedindo 

para falar consigo, todavia, diante da negativa, o mesmo tentou invadir a 

sua residência utilizando-se de um facão.

Por derradeiro, a ofendida salientou que existiam medidas protetivas de 

urgência deferidas em seu favor, contudo, o réu ignorou-as e adentrou em 

sua residência.

Corroborando as declarações da ofendida, a testemunha Gean Lucas 

Rodrigues de Almeida, ao ser inquirida na unidade policial, afirmou:

“(...) QUE é verdade que o acusado teve um relacionamento amoroso com 

sua mãe, no entanto a mesma terminou o relacionamento com o mesmo; 
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QUE nesta data, o acusado foi até a casa de sua genitora, e de posse de 

um facão cortou a cerca elétrica e adentrou a mesma, depois danificou o 

padrão de energia; QUE não contente com seus intentos ainda ameaçou 

ambos, bem como os injuriou com palavrões de baixo calão (...)” (fls. 17)

A testemunha foi novamente ouvida na Delegacia de Polícia, momento em 

que afirmou que, no dia do fato, o réu compareceu na residência em que 

mora com a sua genitora e arremessou uma garrafa de vidro em direção 

ao imóvel, instante em que disse que retornaria em seguida.

Outrossim, aduziu que o réu, aproximadamente às 22:00h, retornou em 

sua residência e, portando um facão, danificou a cerca elétrica e adentrou 

no quintal da casa, instante em que proferiu diversos golpes contra a 

porta para adentrar na residência.

A testemunha CB PM Darciomar Paulo Perin foi devidamente auscultada em 

Juízo, momento em que confirmou que a Polícia Militar foi acionada para 

atender uma ocorrência de violência doméstica, sendo que, ao chegar no 

local, deparou com o réu de posse de um facão, aparentemente 

embriagado.

Aduziu que conversou com a ofendida que, por sua vez, esclareceu que 

o réu danificou a cerca elétrica de sua residência, adentrou no quintal da 

residência, proferiu golpes de facão na porta e, logo em seguida, se 

ausentou das dependências do imóvel.

A testemunha SD PM Marcos da Gama Silva, ouvida na oralidade 

instrutória, ratificou as declarações proferidas pela testemunha 

supracitada (CB PM Darciomar Paulo Perin), evidenciando a existência do 

crime de descumprimento das medidas protetivas.

O réu Ademar Tolentino de Jesus foi devidamente interrogado na oralidade 

instrutória, momento em que afirmou que, no dia do fato, a pedido da 

ofendida, compareceu na residência, todavia, não se recordou dos fatos 

com exatidão, haja vista que estava embriagado.

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios 

produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e 

cristalinos para evidenciar que o réu Ademar Tolentino de Jesus praticou o 

crime de descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas 

em favor da vítima Alessandra Fernandes de Almeida, fato este que foi 

sobejamente comprovado pelas declarações contundentes proferidas pela 

própria ofendida, bem como, pelo seu filho (Gean Lucas Rodrigues de 

Almeida) e pelos policiais militares auscultados.

Nesta senda, considerando os elementos probatórios colhidos durante a 

instrução processual, os quais revelam de forma contundente que o 

acusado Ademar Tolentino de Jesus, no dia do fato, efetivamente 

descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da 

vítima Alessandra Fernandes de Almeida, entendo que a prolação de 

sentença penal condenatória é medida que se impõe.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

DOS CRIMES DE AMEAÇA

(Artigo 147 do CP)

[Fatos 02 e 03]

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 09), termos de 

declarações dos policiais militares (fls. 10/13), termos de declarações das 

vítimas (fls. 14/15 e fls. 17), boletim de ocorrência (fls. 26/27), bem como, 

pelos depoimentos prestados em Juízo.

 Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista 

que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios 

robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva em face das 

vítimas Alessandra Fernandes de Almeida e Gean Lucas Rodrigues de 

Almeida, senão, vejamos.

A vítima Alessandra Fernandes de Almeida, na oralidade instrutória, ao ser 

auscultada, confirmou que no dia do fato, após danificar a cerca elétrica e 

adentrar no quintal de sua residência, utilizando-se de um facão, o 

acusado ameaçou-a de morte, inclusive, por se sentir amedrontada com a 

situação acionou a Polícia Militar.

Outrossim, esclareceu que o réu, no mesmo contexto fático, também 

ameaçou de morte o seu filho, Gean Lucas Rodrigues de Almeida.

Por fim, a vítima asseverou que o réu, por não aceitar o término do 

relacionamento, lhe ameaça de forma constante.

 A vítima Gean Lucas Rodrigues de Almeida, ao ser auscultada em Juízo, 

aduziu que no dia o acusado adentrou o quintal de sua residência 

portando um facão, além de ameaçar a sua genitora, também proferiu 

palavras ameaçadoras em seu desfavor.

Esclareceu, igualmente, que se sentiu amedrontado com a situação, tanto 

que é orientou a sua genitora, ora vítima, a acionar a Polícia Militar.

Corroborando as declarações das vítimas, os policiais militares CB PM 

Darciomar Paulo Perin e SD PM Marcos da Gama Silva afirmaram 

efetivamente que foram acionados para atender uma ocorrência de 

violência doméstica, sendo que, ao se deslocarem até o local, visualizaram 

o acusado na posse de um facão, bem como, os danos causados na 

cerca elétrica da vítima.

Igualmente, afirmaram que ao conversarem com a vítima Alessandra 

Fernandes de Almeida, a mesma confirmou que o réu, além de descumprir 

medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, ameaçou de 

morte tanto a si, quanto ao seu filho.

O réu Ademar Tolentino de Jesus foi devidamente interrogado em sede 

judicial, instante em que negou que tenha ameaçado as vítimas de morte, 

tendo em vista que somente compareceu na residência das mesmas, a 

pedido de sua ex-convivente Alessandra.

Desse modo, compulsando com os autos, vislumbro que o delito insculpido 

no artigo 147 do Código Penal, em continuidade delitiva, restou evidenciado 

através de elementos probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, 

outrossim, que o réu Ademar Tolentino de Jesus efetivamente ameaçou, 

por intermédio de palavras, as vítimas Alessandra Fernandes de Almeida e 

Gean Lucas Rodrigues de Almeida.

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito 

de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é 

desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar 

mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. 

No caso dos autos, a ofendida Alessandra solicitou a presença da Polícia 

Militar, assim como, ambas as vítimas representaram criminalmente em 

face acusado.

Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça explicando as 

nuances do crime de ameaça:

 “CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. 

SUPOSTA ATIPICIDADE E CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. 

SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. 

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO 

FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA 

DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL 

COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. 

DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. 

REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a 

concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Se o Juízo processante, após 

o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas 

produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu a materialidade e 

autoria delitivas, tendo sido a sentença confirmada pelo Colegiado ad 

quem, não há se falar em trancamento do processo-crime, sob alegação 

de suposta carência de justa causa para a persecução penal. 3. 

Considerando que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo 

probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser 

o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das 

alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido 

de provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima possua 

especial relevância no crime de ameaça, o juízo condenatório baseou-se 

não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido valorados, 

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede social facebook e 

as provas testemunhais colhidas durante a instrução. 5. O crime de 

ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a 

intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que 

praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não 

tenha se sentido ameaçada. In casu, reconhecida a potencialidade 

ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade 

da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário 

reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que 

a Procuradoria da República, na qualidade de custos legis, possa ter 

opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, 

pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça 

de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao 
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órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg 

nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao 

pleito de revisão da dosimetria da pena deduzido em sede de agravo 

regimental, os fundamentos declinados pela sentença condenatória para 

valoração negativa da personalidade do acusado mostram-se idôneos, 

sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da 

ordem de ofício. 8. Tratando-se de réu reincidente, a imposição do regime 

mais gravoso do que o indicado pelo quantum de pena decorre da 

literalidade do art. 33, § 2º, do Código Penal, devendo ser reconhecida a 

proporcionalidade do cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a 

mais, considerando que os delitos não ostentam natureza hedionda, não 

há se falar em afastamento do óbice do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990. 

9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 

QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)”

Igualmente, no que atina ao pleito ministerial no sentido de se aplicar o 

instituto da continuidade delitiva, vislumbro que restou consubstanciado 

nos autos de forma indene de dúvidas que o acusado efetivamente 

praticou dois (02) delitos de ameaça utilizando-se do mesmo modus 

operandi, ou seja, ameaça de morte em face das vítimas, (Alessandra 

Fernandes de Almeida e Gean Lucas Rodrigues de Almeida), utilizando-se 

de um facão, razão porque, tendo em vista o entendimento firmado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, deverá ser utilizada a fração de um sexto 

(1/6) para elevação da terceira fase da dosimetria da pena.

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi 

praticado em ambiente doméstico, onde a palavra das vítimas assume 

especial relevância probatória, e o réu não trouxe aos autos qualquer 

elemento apto a desconstituir a versão acusatória, pelo contrário, se 

limitou a negar o fato delituoso.

No que tange à tese defensiva no sentido de absolvição em razão do 

estado de embriaguez, constato que, de plano, não detêm guarida nas 

provas angariadas durante a instrução dos autos.

As vítimas aduziram que o réu, não obstante o fato de que apresentava 

sinais de embriaguez, de posse de um facão, conseguiu danificar a cerca 

elétrica, pular o muro e, no quintal da residência, além de ameaçá-las de 

morte, proferiu diversos golpes de facão na porta de entrada da 

residência.

Nesta senda, amedrontadas com a situação, acionaram a Polícia Militar 

para realizar a detenção do mesmo.

Na mesma toada, o réu, quando interrogado em Juízo, em determinado 

momento disse que não se recordava do fato, todavia, em outro, afirmava 

de forma categórica que não proferiu ameaças de morte em face das 

vítimas.

Acerca da matéria, impende consignar o seguinte procedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO 

PENAL) – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – 

DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – TEMOR SOFRIDO – EMBRIAGUEZ 

VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. As declarações das vítimas são coerentes e 

harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, 

revelando o temor/medo por elas experimentado em face das ameaças 

proferidas pelo apelante. Segundo as disposições do art. 28, inciso II, do 

Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou substância 

de efeitos análogos não excluem a imputabilidade penal. A alegada 

embriaguez voluntária do apelante e seu estado de ânimo alterado não 

excluem a tipicidade do delito de ameaça.(TJMT, Ap 135891/2017, DES. 

PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)”

Portanto, considerando que restou consubstanciado nos autos que as 

vítimas ficaram amedrontadas com as ameaças perpetradas pelo 

acusado, mesmo diante do seu possível estado de “embriaguez”, 

RECHAÇO a tese defensiva no sentido de absolver o réu, devendo ser 

prolatado o édito condenatório correspondente aos fatos ilícitos por ele 

praticados.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do 

réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele 

na exordial acusatória é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR, como 

por condenado tenho o réu Ademar Tolentino de Jesus, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06 (Fato 01) e 

artigo 147, por duas vezes, c/c art. 61, II, “f”, do CP, os dois últimos m 

continuidade delitiva (Fatos 02 e 03), com as implicações da Lei nº 

11.340/06.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as 

penas a serem aplicadas ao réu

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA

[Fato 01]

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 

é de detenção, de três (03) meses a dois (02) anos.

 A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, visto que, analisando detidamente às fls. 

132, vislumbro que o réu não ostenta sentença penal condenatória 

transitada em julgado.

 Sua conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos robustos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito foram graves, pois, conforme consta nos 

autos, o réu danificou a cerca elétrica da residência da vítima, assim 

como, de posse de um facão, proferiu golpes na porta do imóvel, 

conforme robustamente demonstrado durante a instrução probatória.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, notadamente as consequências, hei por bem fixar a 

PENA-BASE acima do mínimo legal, ou seja, no quantum de três (03) 

meses e quinze (15) dias de detenção.

 Passando à segunda fase verifico a inexistência de circunstâncias 

agravantes. Por outro lado, em que pese o réu ter aduzido que 

compareceu na residência da vítima a pedido da mesma, constato que o 

mesmo não confessou na íntegra a prática delitiva, pois, não declinou 

detalhes significativos. Outrossim, considerando que no decorrer do 

interrogatório judicial, o réu aduziu que não se recordava do fato, pois, 

estava embriagado, entendo que a circunstância atenuante da confissão 

não deve ser reconhecida, motivo pelo qual, MANTENHO a reprimenda 

outrora imposta, ou seja, no quantum de três (03) meses e quinze (15) 

dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual, encontro, para o crime 

insculpido no artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.340/06 (descumprimento de 

medidas protetivas de urgência), a pena definitiva de 03 (três) meses e 15 

(quinze) dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

 QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA

 EM CONTINUIDADE DELITIVA

[Fatos 02 e 03]

A pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do Código Penal é de 

detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, visto que, analisando detidamente às fls. 

132, vislumbro que o réu não ostenta sentença penal condenatória 

transitada em julgado.

 Sua conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos robustos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para se aferir sua personalidade.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do crime não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, 

em um (01) mês de detenção.

 Passando à segunda fase, verifico a inexistência de circunstâncias 

atenuantes de pena. Por outro lado, constato a incidência da circunstância 

agravante descrita no artigo 61, II, “f”, do CP, razão pela qual, MAJORO a 

reprimenda outrora imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo o 

quantum de um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, inexistem causas de diminuição 
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de pena. Por outro lado, constato que o réu praticou dois (02) crimes de 

ameaça, em face de duas (02) vítimas distintas (Alessandra Fernandes de 

Almeida e Gean Lucas Rodrigues de Almeida), desenvolvidos no mesmo 

contexto fático e com as mesmas características, notadamente o modus 

operandi, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as 

condutas perpetradas pelo réu, motivo pelo qual, APLICO-LHE a fração de 

um sexto (1/6), em face do número de ilícitos (dois delitos), perfazendo, 

assim, UM TOTAL DE PENA PELO CRIME DE AMEAÇA EM CONTINUIDADE 

DELITIVA em um (01) mês e dez (10) dias de detenção.

A respeito da fração acima utilizada para exasperar a pena, o Superior 

Tribunal de Justiça decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO 

COMETIDO POR ASCENDENTE. ACERVO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE 

QUE A PRÁTICA DELITIVA SE DEU POR PELO MENOS SEIS VEZES. 

ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE 

DELITIVA. ADEQUADO O AUMENTO DE 1/2 (METADE). PEDIDO DE 

HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 

1. Havendo nos autos a informação de que a prática delitiva ocorrera ao 

menos seis vezes, impossível se torna a alteração dessa conclusão sem 

o revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência do enunciado n. 7 

da Súmula do STJ. 2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento 

pacífico de que, em se tratando de aumento de pena referente à 

continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 

2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 

infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações. 3. "É 

descabido requerer a concessão de habeas corpus de ofício, pois a 

expedição deste pressupõe, justamente, a inexistência de postulação 

prévia da medida concedida" (AgRg no AREsp n. 199.440/MG, Relator 

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 5/9/2012). 4. 

Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1291185/TO, Rel. 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

16/08/2018, DJe 24/08/2018)”

DO CÚMULO MATERIAL

 EM RAZÃO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE o crime de descumprimento 

de medidas protetivas de urgência e ameaça em continuidade delitiva, 

ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA DE 04 (quatro) MESES E 25 

(vinte e cinco) DIAS DE DETENÇÃO.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou substituição 

da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua a súmula 

588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou 

contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no 

ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos”. Além do mais, registra-se que, caso 

ocorresse a substituição da pena ou a concessão do sursis, ficaria sem 

efeito, pois, pelo período em que o réu permaneceu preso cautelarmente, 

JÁ CUMPRIU CONSIDERÁVEL PARTE DA PENA IMPOSTA, RAZÃO PELA 

QUAL, DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA 

EM FAVOR DO RÉU, salvo se por outro motivo não estiver preso, 

INFORMANDO-SE, IMEDIATAMENTE AS VÍTIMAS Alessandra Fernandes 

de Almeida e Gean Lucas Rodrigues de Almeida acerca da colocação do 

réu em liberdade.

CUSTAS pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 08 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 277866 Nr: 7324-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON ORMOND ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Autos nº: 7324-63.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 277866.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. Thiago Scarpellini Vieira, 

ofereceu denúncia em 07 de maio de 2018, contra Adilson Ormond 

Assumpção, vulgo “Didil”, já qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática 

do delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

 Consta da exordial acusatória:

“(...) Narram os autos de investigação criminal que no dia 14 de abril de 

2018, por volta das 00h20min, em via pública, mais precisamente na Av. 

Brasil esquina com a Rua 28, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará 

da Serra/MT, o denunciado Adilson Ormond Assunção (‘Didil’), subtraiu, 

para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça exercida com 

uma faca, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) bolsa feminina 

contendo R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) e documentos 

pessoais, pertencentes à vítima Ana Paula Costa de Moura (...)” (fls. 05)

O réu foi preso em flagrante delito no dia 14 de abril de 2018 e, no dia 

seguinte (15/04/2018), em sede de audiência de custódia, o Magistrado 

plantonista, Dr. Anderson Gomes Junqueira, converteu a referida prisão 

em custódia preventiva (fls. 19/20 verso).

No dia 07 de maio de 2018, o Ministério Público postulou nos autos, por 

ocasião do oferecimento da denúncia: “que seja declarada, em sede de 

controle difuso incidental, a inconstitucionalidade formal da supressão do 

inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal pela Lei nº 13.654/2018, por 

afronta ao devido processo legislativo, já que não aprovada pelo 

Congresso Nacional” – sic (fls. 22/23).

No dia 15 de maio de 2018, o Magistrado antecessor, Dr. Francisco Ney 

Gaíva, em brilhante e fundamentada decisão, além de ter rejeitado 

integralmente as arguições de inconstitucionalidade realizadas pelo 

Ministério Público, recebeu a exordial acusatória, em que pese ter sido 

atribuída definição diversa dos fatos narrados (fls. 27/29).

O réu Adilson Ormond Assumpção foi pessoalmente citado, conforme se 

constata às fls. 39, razão pela qual, por meio de advogado constituído, 

apresentou resposta (fls. 40/40 verso).

Em sede de instrução probatória, foram ouvidas a vítima Ana Paula Costa 

de Moura, as testemunhas CB PM Welinton Fabiano da Silva e SD PM 

Fabiana Rodrigues Notarangeli, assim como, procedido ao interrogatório 

judicial do réu Adilson Ormond Assumpção (mídia de fls. 60).

O Ministério Público, às fls. 65/68, apresentou as derradeiras alegações, 

instante em que reiterou o pleito de que fosse declarada a 

inconstitucionalidade formal, em sede de controle difuso incidental, da 

supressão do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do CP pela Lei nº 

13.654/2018, por afronta ao devido processo legislativo, bem como, no 

mérito, vindicou pela procedência integral da exordial acusatória, 

condenando-se o réu pela prática do crime estampado no artigo 157, § 2º, 

I do CP.

A Defesa técnica, em sede de memoriais, apresentou os seguintes 

pedidos: “1) De toda a exposição, o acusado não pode ser apenado nos 

termos da acusação, vez que não atingiu o bem jurídico protegido pelo 

legislador, ali imputado ao mesmo, devendo do mesmo ser absolvido, como 

solução tecnicamente justa; 2) Assim, perfeitamente cabível no caso o 

instituto da emendatio libelli (artigo 383, parágrafos 1º e 2º do Código de 

Processo Penal), corrigindo-se a peça acusatória – se Vossa Excelência 

assim o entender; 3) Finalizando, caso seja outro o entendimento de 

Vossa Excelência, prevalecendo os termos da acusação, tendo em vista 

que o crime é tentado, o réu é primário, tem residência fixa, bons 

antecedentes, é pobre no sentido legal do termo, que, então, seja o mesmo 

apenado no mínimo legal e convertida sua condenação nos termos do art. 
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44 e seguintes do Código Penal Brasileiro, com as alterações da Lei 

9.714/98, por ser questão de Direito e de Justiça; 4) Que seja excluída a 

qualificadora inserta no art. 157, § 2º, inciso I do CP; 5) Requer desde logo 

a revogação da prisão preventiva, eis que não se justifica mais pelo 

fundamento do decreto de fls.” – sic (fls. 72/79).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Inicialmente, antes de analisar de forma pormenorizada os elementos 

angariados durante a instrução probatória, constato que o Parquet 

postulou que seja declarada, em sede de controle difuso incidental, a 

inconstitucionalidade formal da supressão do inciso I, do § 2º, do art. 157, 

do Código Penal pela Lei nº 13.654/2018, argumentando afronta ao devido 

processo legislativo, já que não foi aprovada pelo Congresso Nacional.

Pois bem. Não obstante os argumentos despendidos pelo Ministério Público 

em sede de oferecimento de denúncia e, de forma reiterada, nas 

derradeiras alegações, entendo que não merece prosperar, pois, 

conforme brilhante decisão proferida pelo Magistrado, Dr. Francisco Ney 

Gaíva, às fls. 27/29 dos autos, o procedimento para elaboração, votação e 

vigência da Lei nº 13.654/2018 foi devidamente observado pelos 

congressistas.

A propósito, impende transcrever o decisum proferido pelo referido 

Magistrado, visto que o faço, como razões de decidir a respeito, por ser o 

mesmo entendimento deste Juízo. Vejamos:

“VISTOS EM CORREIÇÃO.

Trata de denúncia apresentada pelo Ministério Público em face de Adilson 

Ormond Assumpção, acusado de ter praticado crime de roubo com 

emprego de arma branca.

 O réu encontra-se preso preventivamente.

Oferecida a Denúncia, o Ministério Público requereu, em sede controle 

difuso incidental, a declaração da inconstitucionalidade formal da 

supressão do inciso I, do §2º do art. 157 do Código Penal pela Lei 

13.654/2018 alegando afronta ao processo legislativo, já que não 

aprovada pelo Congresso Nacional.

 Antes da nova lei a pena para o delito de roubo circunstanciado era 

majorada em até ½ se houvesse emprego de arma, abrangendo a palavra 

arma no sentido próprio e impróprio, ou seja, qualquer instrumento com ou 

em finalidade bélica, desde que servisse para o ataque ao bem jurídico 

tutelado.

Com a mudança legislativa, o aumento de pena para o delito quando 

cometido com emprego de arma de fogo passou a ser de 2/3, sendo 

suprimido o inciso I do art. 157.

 Aduz o Ministério Público que a intenção dos parlamentares na aprovação 

do projeto de lei 149/15 foi, originalmente, coexistir as duas majorantes, 

isto é, quando cometido o crime de roubo com emprego de arma imprópria, 

o aumento seria de até ½ (§2º, I), e quando empregada arma de fogo de 

2/3 (§2º - A, I).

Todavia, segundo o Ministério Público, durante o processo legislativo, 

observou-se que na Comissão de Redação Legislativa (CORELE), se 

decidiu para revogação do §2º I, sem que houvesse deliberação dos 

congressistas.

 Assim, aduz que a revogação do §2º I sem a devida aprovação pelo 

Congresso Nacional, antes da sanção ou veto, constitui manifesta 

inconstitucionalidade formal, por afronta ao devido processo legislativo, 

motivo pelo qual requereu a declaração da inconstitucionalidade da lei 

13.65/18.

É o relatório. Decido.

O controle difuso de constitucionalidade é realizado por todo e qualquer 

Juiz que, diante de um caso concreto, ou seja, em uma relação processual 

determinada, faz a análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade 

de uma determinada norma.

O Juiz pode analisar a constitucionalidade da lei limitada a sua decisão ao 

caso concreto. Isso significa que não existe a nulidade da lei com efeitos 

gerais, mas apenas limitado para aquele processo em específico, como 

regra.

 Daí porque se diz que o controle é incidental quando tratada por um juiz 

de primeiro grau.

 Pois bem, analisando a questão aventada pelo Ministério Público, tenho 

que a mesma não deve prosperar.

 Aduz o Ministério Público que há inconstitucionalidade formal na Lei 

13.654/2018 pois a revogação do inciso “I” do art. 157, §2º do Código 

Penal, não foi amplamente discutida pelos parlamentares, os quais teriam 

votado projeto de lei que perseverava a majorante do emprego de arma 

(inc. I do art. 157), criando outra para o caso de emprego de arma de fogo 

(inc. I do §2º-A).

De início, deve ser ressaltado que na opinião deste Magistrado, o poder 

legislativo federal, na contramão do que deveria preservar, efetuou 

alterações na norma legal de forma mal redigida, mal pensada e que trará 

consequências nocivas à sociedade em geral.

O legislador simplesmente aboliu a causa de aumento de emprego de 

“arma” no crime de roubo, criando nova causa de aumento, mais severa, 

para o emprego de “arma de fogo”.

Como consequência, tornou roubo simples (previsto no “caput” do art. 157 

do CP) a conduta anteriormente considerada roubo circunstanciado, 

beneficiando sobremaneira o criminoso que utilizar facas, canivetes, 

estiletes, etc, para perpetrar esse crime patrimonial. Com isso, a lei penal 

mais benéfica deverá retroagir, ou seja, ser aplicada a fatos passados, 

ocorridos antes de sua vigência, ainda que decididos por sentença 

condenatória transitada em julgado.

 No entanto, pelo que pudemos constatar da tramitação do projeto de lei, a 

previsão de revogação expressa do inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 

do Código Penal existiu, sim, desde a apresentação original do projeto, 

tendo sido apreciada e votada pelos plenários do Senado e da Câmara de 

Deputados, embora realmente não tenha sido discutida.

O Projeto de Lei do Senado nº 149/2015 apresentado em 24 de março de 

2015, em sua redação original, previa a alteração do Código Penal para 

aumentar a pena para o crime de roubo praticado com o emprego de arma 

de fogo ou de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum e, 

em seu artigo 3º, revogar o inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 do 

Código Penal.

De fato, pelos pareceres, relatórios e justificativas que constam do projeto 

de lei (em anexo), os parlamentares se preocuparam somente em 

enfatizar a necessidade na alteração da legislação eis que “os assaltos a 

agências bancárias com o emprego de explosivos têm crescido 

significativamente no Brasil.”

 Falou-se em proteger o patrimônio das instituições financeiras que sofrem 

ataques com armamento pesado e omitiu-se o debate quanto à revogação 

do inciso que tratava do uso de armas impróprias, infelizmente.

Porém, da forma como proposto pelo Ministério Público, não há que se 

falar em inconstitucionalidade formal, eis que o texto desde o início previa 

a revogação do inciso I do §2º do art. 157 do CP, não podendo se atribuir 

à Coordenação de Redação Legislativa – CORELE a alteração no projeto 

de Lei.

 Por todo o acima exposto, REJEITO INTEGRALMENTE AS ARGÜIÇÕES DE 

INCONSTITUCIONALIDADE procedidas pela acusação.

De acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal a denúncia deve 

conter a narração do fato criminoso, com a precisa identificação da 

conduta imputada aos denunciados, de modo a lhes assegurar o pleno 

exercício do direito de defesa, o que ocorre na hipótese.

A denúncia descreve de modo suficiente o fato criminoso e suas 

circunstâncias, a definição da conduta da autora, sua qualificação ou 

esclarecimentos capazes de identificá-la, preenchendo, portanto, os 

requisitos formais dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal, de 

modo que não se verifica violação ao art. 395 do mesmo diploma 

processual o fato da exordial tipificar o delito com base em inciso já 

revogado.

Eventual imputação equivocada do tipo penal não revela ausência de justa 

causa, porquanto, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superios de 

que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da 

capitulação legal nela contida - que é dotada de caráter provisório -, sendo 

permitido ao Juiz sentenciante, na oportunidade da prolação da sentença, 

conferir definição jurídica da conduta diversa, conforme dispõe o art. 383 

do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. 

CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA DA 

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. INÉPCIA. 

OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 3. 

AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE A NARRATIVA E A IMPUTAÇÃO. 

RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE EMENDATIO NA 

SENTENÇA. 4. ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL. MATÉRIA DE MÉRITO. 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 5. RECURSO EM HABEAS 

CORPUS IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal na via estreita do 
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habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se 

comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a 

incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios 

de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Pela leitura da 

denúncia, bem como do acórdão recorrido, que não há se falar em inépcia 

nem em ausência de justa causa. Com efeito, presentes a materialidade 

delitiva e os indícios de autoria, tem-se a justa causa para a ação penal. 

Ademais, os fatos encontram-se devidamente narrados, em observância 

ao art. 41 do Código de Processo Penal, autorizando ao recorrente o 

exercício da ampla defesa. 3. No que concerne à tipificação, é cediço que 

o réu se defende dos fatos e não do tipo penal imputado. Portanto, ainda 

que a imputação esteja equivocada, de propósito ou por erro material, 

tem-se que caberá ao juiz, no momento da prolação da sentença 

condenatória, proceder a eventual emendatio libelli, nos termos do art. 383 

do Código de Processo Penal. 4. A análise do laudo pericial, a fim de 

verificar a comprovação ou não dos fatos trazidos na denúncia, é matéria 

de mérito, a ser examinada durante a instrução processual. Dessa forma, 

revela-se prematuro o encerramento da ação penal. 5. Recurso em 

habeas corpus improvido. (STJ; RHC 93.260; Proc. 2017/0330682-6; SP; 

Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2018; 

DJE 21/02/2018; Pág. 1569)

 Ante o exposto, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do 

Código de Processo Penal, recebo a presente denúncia oferecida pelo 

Parquet, em face do denunciado Adilson Ormond Assumpção.

Expeça-se mandado de citação e intimação ao denunciado, para que nos 

termos do art. 396 do Código de Processo Penal apresente defesa 

preliminar, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso o denunciado informe que não possui condições de constituir 

advogado, determino que se encaminhem os autos à Defensoria Pública, 

para que patrocine a defesa do acusado, apresentando resposta à 

acusação no prazo legal.

 Certifiquem-se os antecedentes criminais do acusado.

Intimem-se. Notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário”

Nesta senda, considerando a fundamentação despendida no decisum 

supra transcrito, ENCAMPO-A, visto que não há que se falar em 

inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.654/2018, pois, o Congresso 

Nacional, respeitando as regras impostas pela Carta Magna, elaborou a 

referida norma, alterando-se alguns dispositivos do Codex Penal, 

inclusive, revogou o inciso I, do § 2º, do artigo 157, afastando-se a 

circunstância aumentadora de pena no que atina ao uso de arma branca, 

como no caso in concreto.

Por outro lado, constato que a Defesa técnica, em sede de memoriais, 

postulou pela incidência do instituto da emendatio libelli, com o fito de 

afastar a qualificadora descrita na antiga redação do artigo 157, § 2º, 

inciso I do CP.

Desse modo, passo a analisar a aplicação do referido instituto nos autos:

De antemão, acerca da matéria, vale ressaltar o que preconiza o artigo 

383 do CPP, in verbis:

“Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou 

queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em 

consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

(...)”

Pois bem.

Compulsando com acuidade a denúncia apresentada às fls. 01-D/01-E, 

constato que, de forma cristalina, foi narrado que o réu Adilson Ormond 

Assumpção subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência ou grave 

ameaçada exercida com uma faca, coisa alheia móvel, consistente em um 

uma (01) bolsa feminina contendo R$ 2,40 (dois reais e quarenta 

centavos) e documentos pessoais, pertencentes à vítima Ana Paula Costa 

de Moura.

Outrossim, em que pese o acusado ter, em tese, praticado o crime de 

roubo circunstanciado pelo uso de arma branca antes da vigência da Lei 

Federal nº 13.654/18, vislumbro que, diante do instituto da novatio legis in 

mellius, as benesses da referida norma devem ser aplicadas de forma 

imediata em favor do réu.

Neste sentido, considerando que a supracitada lei revogou o inciso I, do § 

2º, do artigo 157, CP, ou seja, afastou-se o uso de arma branca como uma 

qualificadora, impende consignar que, no caso in concreto, o réu Adilson 

Ormond Assumpção, por força de lei nova mais benéfica, deverá 

responder pela prática do crime insculpido no artigo 157, caput, do CP.

A respeito da retroatividade de lei mais benéfica, a Constituição Federal, 

em seu artigo 5º, inciso XL, preceitua que “a lei penal não retroagirá, salvo 

para beneficiar o réu”.

 Na mesma toada, os Tribunais Pátrios, cumprindo o que determina a Carta 

Magna, acerca da matéria, vêm decidindo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - USO DE ARMA BRANCA – 

CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – I. NULIDADE - 

OITIVA DO RÉU POR CARTA PRECATÓRIA – REJEIÇÃO – DECLARAÇÕES 

COLHIDAS NA PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO – PREJUÍZO NÃO 

DEMONSTRADO – MÉRITO – II. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – 

IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 

COMPROVADAS – III. ATUAÇÃO EX OFFICIO – AFASTAMENTO DA 

CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA – 

INCIDÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018 MAIS BENÉFICA AO RÉU – 

RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - 

UTILIZAÇÃO DA ARMA BRANCA - INCREMENTO DA PENABASE - 

IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

PARECER DA PGJ, E READEQUAÇÕES DE OFÍCIO. I. Não há falar-se em 

nulidade processual ocasionada pela oitiva do réu por Carta Precatória, 

eis, que não há ofensa ao princípio da identidade física do Juiz, quando 

plenamente possível a colaboração de outro Juízo, na realização de atos 

judiciais, ainda mais, quando o interrogatório foi acompanhado por 

Defensor Público, e não logrou êxito a Defesa, em demonstrar os prejuízos 

por ela suportados, em face do procedimento adotado; II. Impõe-se a 

manutenção do édito condenatório, quando a tese absolutória encontra-se 

isolada nos autos, enquanto que a materialidade e autoria delitivas se 

revelam suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, em 

harmonia com a palavra da vítima e testemunhas; III. Com o advento da Lei 

n. 13.654/2018, impõe-se a extirpação da causa de aumento relativa à 

utilização de arma branca, porque mais benéfica ao réu; a violência ou 

ameaça exercida com o emprego de arma branca, não mais admitida como 

causa de aumento, mostra-se insuficiente para desabonar as 

circunstâncias do crime e elevar a pena-base. (TJMT, Ap 21524/2018, 

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 14/08/2018)”

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 

MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. SUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA. CONDENAÇÃOMANTIDA. USO DE ARMA BRANCA 

AFASTADO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA 

FURTO INVIÁVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. 

CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE NÃO 

COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Preliminar de Nulidade - Súmula 

Vinculante 11 do STF. Preliminar. Equivocada a ideia de que o uso de 

algemas representa emprego de força, pois se trata de um meio para 

evitá-la, na medida em que é menos arriscado imobilizar o réu do que ter 

de fazer uso de força física para detê-lo/contê-lo. A previsão da Súmula 

11 do STF assegura garantias aos presos, é verdade, mas na prática 

torna-se premente garantir, também, a segurança dos presentes e dos 

agentes policiais. Logo, estando devidamente justificado em ata de 

audiência, o uso de algemas é permitido, não havendo falar em nulidade. 

Prefacial rejeitada. Preliminar de Nulidade - Cerceamento de Defesa. O art. 

217 do CPP prevê que o juiz examine o estado de ânimo do ofendido ao 

depor e, em constatando seu constrangimento pela presença do réu, 

decida pela retirada do mesmo da sala. Preliminar rejeitada. Roubo. 

Materialidade e autoria comprovadas nos relatos da vítima e de 

testemunha que presenciou a fuga do acusado. Relator firme e 

convincente da ofendida, narrando ter se deparado com o acusado no 

interior de sua casa, procurando algo em sua carteira, instante em que 

esboçou reação e foi impedida pelo réu, que a ameaçou com uma faca. 

Prova suficiente para a condenação. Majorante do uso de arma branca 

afastada. Superveniência da Lei nº 13.654/2018, em cujo bojo restou 

revogado o inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal. Inexistência de 

continuidade normativo-típica para majoração do roubo pelo emprego de 

quaisquer armas que não sejam de fogo. Retroatividade da lei benéfica ao 

acusado, consoante garantia constitucional (art. 5º, XL, CF), resultando no 

afastamento da respectiva causa de aumento de pena. Desclassificação 

para Furto Incabível. No instante em que a vítima foi surpreendida pelo 

acusado, este a ameaçou, a segurando e constando uma faca em seu 

pescoço, impedindo sua reação ou pedido de socorro até conseguir 

empreender fuga do local. Trata-se de roubo, diante da presença de grave 

ameaça, exercida com uso de arma branca. Contravenção Penal - 

Perturbação da Tranquilidade. Apesar de ter sido demonstrado que o réu 

rondou a residência da vítima em duas ocasiões distintas do roubo 
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denunciado no 1º fato, tendo sido surpreendido e empreendido fuga de 

dentro do quintal da ofendida, não se sabe qual a sua intenção. Inviável 

condená-lo pelo contexto descrito na exordial acusatória, pois não foi 

comprovado o envolvimento do ex-esposo da ofendida, que, nos termos 

da denúncia, teria contratado o réu para perturbar a tranquilidade da 

vítima, nos fatos. APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(TJRS, Apelação Crime Nº 70078086956, Sexta Câmara Criminal, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 

26/09/2018)”

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CRIME DE CORRUPÇÃO DE 

MENORES - REDUÇÃO DA PENA BASE - NECESSIDADE - ATENUANTES 

DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PENA 

AQUÉM DO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA MAJORANTE DO 

USO DE ARMA BRANCA - LEI MAIS BENÉFICA - APLICAÇÃO 

RETROATIVA - NECESSIDADE - CONCURSO FORMAL DE CRIMES. 1. 

Verificando-se a existência de circunstância judicial equivocadamente 

valorada, impõe-se a adequação da pena para ajustá-la no patamar 

suficiente para a reprovação e a prevenção do delito. 2. Conforme súmula 

231 do STJ, é impossível a redução da pena aquém do mínimo legal, diante 

da existência de circunstâncias atenuantes. 3. Diante da nova Lei nº 

13.654/2018 que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, 

e introduziu o § 2º-A, inciso I, dispondo que a violência ou ameaça, no 

crime de roubo, é exercida com "arma de fogo", à exegese do novel, a 

utilização de arma branca, na prática delitiva, não mais serve para 

exasperar a pena do agente como majorante. Considerando que a nova 

Lei é mais beneficia ao acusado, ela deve ser aplicada de forma retroativa 

(parágrafo único do artigo 2º, do Código Penal), impondo-se o decote da 

majorante do uso de arma. 4. Aplica-se o concurso formal entre o crime de 

roubo e o de corrupção de menores, quando eles são praticados mediante 

uma só ação. (TJMG - Apelação Criminal 1.0411.17.005325-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val , 6ª CÂMARA CRIMINAL, 

julgamento em 18/09/2018, publicação da súmula em 28/09/2018)”.

Desse modo, considerando que o processado se defende dos fatos 

descritos na exordial, sendo prescindível a tipificação do fato ilícito, 

vislumbro que o referido instituto (emendatio libelli) deve ser aplicado no 

caso in concreto, para fins de análise das provas produzidas, bem como, 

dosimetria da reprimenda.

Portanto, em consonância com as alegações finais da Defesa técnica, 

considerando o que aduz o artigo 383 do CPP, RECONHEÇO a incidência 

do instituto da emendatio libelli, sendo que, adiante, serão analisados os 

elementos probatórios produzidos que poderão evidenciar a existência do 

crime descrito no artigo 157, caput, do Código Penal.

Portanto, a persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido 

processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, razão porque, não havendo questões prévias impeditivas da 

análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DO CRIME DE ROUBO SIMPLES

(art. 157, caput, do CP)

A MATERIALIDADE do delito estampado no artigo 157, caput, do CP, 

encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão 

em flagrante delito (fls. 02), termos de declarações dos policiais militares 

(fls. 03/04), termo de declarações da vítima (fls. 05), boletim de ocorrência 

(fls. 15/15 verso), termo de apreensão (fls. 16), termo de entrega (fls. 17), 

bem como, notadamente, pelas declarações pontuais da vítima e 

testemunhas proferidas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA do delito em apuração restou 

consubstanciada nos autos de forma robusta em face do réu Adilson 

Ormond Assumpção, demonstrando, outrossim, que foi o responsável pela 

prática do delito caracterizado no artigo 157, caput, do CP. Vejamos:

Na Delegacia de Polícia, a vítima Ana Paula Costa de Moura, ao ser 

inquirida sobre os fatos, declinou, de forma minuciosa, como se deu o 

modus operandi do réu, in verbis:

“(...) QUE em horário das 00h20min da madrugada do dia de hoje, 

14/04/2018, momento que transitava em via pública com destino ao seu 

local de trabalho, haja vista que labora no período noturno, diz ter parado 

em um hot dog para comprar um lanche. Que em seguida continuou 

andando pela via, momento que encontrou com um homem, agora já 

identificado como Adilson Ormond Assumpção. Que citado homem sacou 

de uma faca que expos para si e anunciou assalto dizendo: ‘é um assalto, 

passa a bola’. Que diz ter saído correndo e foi perseguida por Adilson, e 

após certa distância, por ter cansado de correr, diz ter parado. Que 

novamente Adilson ameaçou a si com a faca dizendo: ‘passa a bolsa’. Que 

apavorada, diz ter jogado o lanche em direção a Adilson dizendo: ‘vou 

pegar a chave de casa’. Que Adilson exclamou: ‘não quero o lanche, 

quero o dinheiro’. Que após retirar a chave da sua casa, diz ter jogado 

sua bolsa em direção a Adilson, este a recolheu e saiu do local. Que 

nesse momento, diz que dois homens tripulando um veículo pararam e 

perguntaram para si o que havia acontecido, se eles poderiam ajudar. Que 

diz ter relado o roubo que fora vítima, e os dois homens pediram que 

entrassem no carro que eles iriam dar buscas no ‘ladrão’. Que após 

algumas quadras, diz ter avistado Adilson e o apontou para os dois 

homens desconhecidos. Que mencionados homens desceram do 

automóvel e, após manter certa discussão ríspida com Adilson entraram 

em luta corporal. Que mencionados homens agrediram e foram agredidos 

por Adilson e recuperaram sua bolsa que somente continha R$ 2,40 (dois 

reais e quarenta centavos). Que pouco depois diz que uma terceira 

pessoa parou e emprestou o telefone para que acionasse a polícia militar. 

Que os militares se fizeram presente e conduziram Adilson até esta 

delegacia (...).” (fls. 05)

Na mesma toada, a vítima foi novamente auscultada em Juízo, momento em 

que ratificou as declarações proferidas em sede policial.

Esclareceu, outrossim, que no dia do fato, estava retornando de seu local 

de trabalho aproximadamente às 00:00h, instante em que foi abordada 

pelo acusado que, de posse de uma faca, anunciou o assalto.

Nesta senda, a vítima afirmou que ficou apavorada e começou a correr, 

todavia, considerando que o acusado a seguiu, parou de correr e o 

mesmo se aproximou, instante em que pegou a chave de sua residência e 

jogou a bolsa e o lanche que segurava na direção do réu.

A vítima afirmou que, após o réu empreender fuga, algumas pessoas lhe 

ajudaram a encontrar o responsável pela subtração de sua bolsa, instante 

em que, após buscas pela região, visualizou o acusado e conseguiu 

reaver a sua bolsa. Por fim, a ofendida aduziu, ainda, que acionou a Polícia 

Militar que compareceu e fez a detenção do réu.

Impende consignar que a vítima na Delegacia de Polícia, reconheceu o 

acusado como sendo o responsável pela prática do crime de roubo, 

conforme termo de fls. 06.

No mesmo sentido, corroborando as declarações acima consignadas, a 

testemunha CB PM Welinton Fabiano da Silva, quando inquirida pela 

Autoridade Policial, informou:

“(...) QUE por encontrar-se na escala de serviço, em horário aproximado 

das 00h30min da manhã do dia de hoje, 14/04/2018, diz ter sido notificado 

via Copom de crime de roubo no centro desta cidade. Que já no local dos 

fatos, rua 28, diz ter-se deparado com o conduzido Adilson Ormond 

Assumpção que fora detido e agredido fisicamente por populares. Que diz 

ter entrevistado a vítima Ana Paula Costa de Moura, a qual relatou para si 

que Adilson Ormond expos para ela uma faca e noticiou o roubo. Que Ana 

Paula acrescentou que populares detiveram o suspeito, e para tanto 

entraram em luta corporal, e ato continuo recuperaram sua bolsa e a 

quantia de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) que ainda estavam ali 

armazenados. Que diante dos fatos apresentados, diz ter proferido voz 

de prisão e Adilson Ormond Assumpção que foi conduzido até esta DelPol 

(...)” (fls. 03).

A testemunha supracitada foi devidamente auscultada em Juízo, momento 

em que confirmou as declarações proferidas perante a Autoridade Policial.

Afirmou que, no dia do fato, a PM foi acionada para atender uma 

ocorrência de roubo, instante em que ao se deslocar ao local do fato, 

constatou que o réu tinha sido preso por populares, sendo que, ao 

conversar com a vítima, a mesma reconheceu o réu como sendo o 

responsável pela prática delitiva.

A testemunha SD PM Fabiana Rodrigues Notarangeli foi devidamente 

auscultada em Juízo, momento em que reiterou as informações declinadas 

na Delegacia de Polícia.

Esclareceu que, no dia do fato, a Polícia Militar foi acionada para atender 

uma ocorrência de roubo, instante em que se deslocou o local e 

encontraram o réu na posse dos pertences da vítima.

Igualmente, aduziu que ao conversar com a vítima, esta reconheceu o 

acusado como sendo o responsável por praticar o delito de roubo em seu 

desfavor.

O réu Adilson Ormond Assumpção, submetido ao interrogatório judicial, 

negou a prática delitiva de forma veemente, afirmando que no dia do fato, 

visualizou a vítima em via pública e pediu a mesma um lanche.

Esclareceu que passou um carro no momento, sendo que as pessoas, 

presumindo que o mesmo estava tentando roubar a ofendida, pararam o 
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veículo e lhe abordaram, razão pela qual, acionaram a Polícia Militar.

Pois bem.

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, 

conclui-se facilmente que o acusado Adilson Ormond Assumpção 

efetivamente praticou o delito de roubo simples em face da vítima Ana 

Paula Costa de Moura.

As testemunhas auscultadas declinaram informações contundentes nos 

autos que evidenciam a existência da prática delitiva, assim como, de que 

o réu fora o autor. Ademais, a vítima Ana Paula Costa de Moura, tanto em 

sede policial, quanto judicial, confirmou que o réu lhe abordou utilizando 

uma faca, sendo que, após anunciar o assalto, tentou fugir e o mesmo lhe 

seguiu.

Outrossim, esclareceu que determinado momento o acusado lhe alcançou, 

razão pela qual, pegou a chave de sua residência e jogou na direção do 

mesmo tanto a bolsa, quanto o lanche que segurava nas mãos.

Na mesma senda, aduziu que algumas pessoas visualizaram o seu 

desespero e, após realizarem buscas na região, encontraram o réu, 

instante em que acionaram a Polícia Militar e conseguiu reaver a sua bolsa.

As testemunhas auscultadas (CB PM Welinton Fabiano da Silva e SD PM 

Fabiana Rodrigues Notarangeli), de forma contundente, aduziram que a PM 

foi solicitada para atender uma ocorrência de roubo, sendo que, ao se 

deslocarem ao local do fato, encontraram o réu na posse dos pertences 

da vítima, razão pela qual, ao conversar com a ofendida, a mesma 

confirmou a existência do crime de roubo.

Em suma: as declarações contundentes apresentadas pela vítima e 

testemunhas auscultadas em Juízo, aliada à apreensão dos pertences da 

vítima na posse do réu, comprovam, de forma indene de dúvidas, tanto a 

materialidade, quanto a autoria delitiva, razão pela qual, a prolação de édito 

condenatório é medida impositiva.

Por outro lado, constato que a Defesa técnica, em sede de memoriais, 

pugnou pela desclassificação do delito consumado narrado na exordial 

para o crime tentado.

Todavia, tal pleito não detém guarida nas jurisprudências emanadas pelos 

Tribunais Superiores.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº 582, 

que aduz:

 “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante 

emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em 

seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa 

roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

 Desse modo, considerando que o réu foi imobilizado logo após subtrair a 

bolsa da vítima, constato que, diante da inversão da posse, mesmo que 

por breve período de tempo, o delito em comento aconteceu de forma 

consumada, razão pela qual, RECHAÇO a referida tese defensiva.

Outrossim, impende consignar o seguinte precedente oriundo do Sodalício 

Mato-Grossense:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CONSUMADO – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADO O 

RECONHECIMENTO DA TENTATIVA –IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS 

INTEGRALMENTE PERCORRIDO PELOS APELANTES – DESNECESSIDADE 

DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS – MOMENTO 

CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE – 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

2. PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO – 2.1. RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DE 

AUMENTO DE PENA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DAS MAJORANTES 

DO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO 

STJ – 2.2. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES 

– AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – SANÇÃO REDIMENSIONADA 

– 3. APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.1. Embora a 

prisão dos apelantes tenha ocorrido logo após a prática delitiva narrada na 

prefacial da acusação, restou inegável que houve a inversão da posse da 

coisa subtraída e, por conseguinte, a consumação do roubo.Pela teoria da 

apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar 

consumado o roubo quando a coisa subtraída passa para o poder do 

agente, mesmo que por um curto período, independentemente de a res 

permanecer sob sua posse tranquila, razão pela qual ainda que ocorra a 

captura do acusado, torna evidente a consumação do delito. Inteligência 

da Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça.2.1. O simples fato de 

restarem configuradas, no caso em debate, duas majorantes, não é 

suficiente para permitir a exasperação da fração prevista no § 2º do art. 

157 do Código Penal acima do mínimo legal de 1/3 (um terço), sendo, pois, 

indispensável, para se atingir esse desiderato, que o magistrado indique 

elementos concretos que justifiquem o recrudescimento, conforme consta 

no verbete sumular n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, que adota ao 

critério qualitativo em detrimento do quantitativo.2.2. Na espécie, deve ser 

aplicada a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, 

posto que restou demonstrada a ausência de desígnios autônomos entre 

os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor praticados pelo 

apelante.3. Recurso desprovido, com providências de ofício. (TJMT, Ap 

141413/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)”

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de 

que o réu Adilson Ormond Assumpção cometeu o crime descrito no artigo 

157, caput, do Código Penal.

DISPOSITIVO

 Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia de fls. 01-D/01-E, e o faço para CONDENAR o 

réu Adilson Ormond Assumpção, já qualificado nos autos, nas penas do 

artigo 157, caput, do CP.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada ao réu.

DA DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO

 CRIME DE ROUBO SIMPLES

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, pois, conforme consta às fls. 82/83, em 

que pese a existência de alguns procedimentos judiciais, o réu não possui 

sentença penal transitada em julgado.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos robustos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram graves, haja vista que os 

pertences da vítima foram devidamente reavidos.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, 

no quantum de quatro (04) anos de reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, verifico que inexistem 

circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual, MANTENHO a 

reprimenda anteriormente imposta, ou seja, no quantum quatro (04) anos 

de reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou 

aumento de pena, razão pela qual, MANTENHO a pena aplicada no 

montante anteriormente aplicado, ou seja, 04 (quatro) ANOS DE 

RECLUSÃO, QUE TORNO-A DEFINITIVA, pela inexistência de 

circunstâncias outras que possam modificá-la.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

arbitro em 10 (dez) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) 

do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (14/04/2018), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do 

Código Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 (mormente o inciso I) e 77 (caput), 

ambos do CP.

Considerando o quantum da pena aplicada, o regime prisional imposto, bem 

como, tendo em vista que os requisitos e fundamentos da prisão 

preventiva não mais subsistem nos autos, CONCEDO AO RÉU O DIREITO 

DE RECORRER EM LIBERDADE, RAZÃO PELA QUAL, DETERMINO A 

IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA EM SEU FAVOR, salvo 

se por outro motivo não estiver preso.

CUSTAS pelo acusado.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 
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políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 04 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 289801 Nr: 16906-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON WESLEY MENEGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Autos nº: 16906-87.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 289801.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelos réus e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela 

qual, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 13h40min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado, sob 

pena de revelia.

 2.1) REQUISITE-SE o réu junto à Direção do estabelecimento penal onde 

se encontra custodiado para comparecimento à audiência, a fim de ser 

interrogado.

3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 06).

4. REQUISITE-SE, junto ao Comando respectivo, as testemunhas militares, 

para comparecerem à audiência supra designada.

5. Ademais, em consonância ao Parquet (fls. 91), INDEFIRO o pleito 

defensivo consistente na expedição de mandado de constatação para 

aferir a situação socioeconômica do acusado, incumbindo à própria 

demonstrar a situação econômica do réu pelos meios a si disponíveis, se 

assim entender necessário, inclusive em sede de alegações finais, 

demonstrando tal situação por meio de documentos probatórios cabíveis, 

ou, em caso de eventual condenação criminal, contestando por via 

recursal valor atinente à pena de multa que eventualmente entender 

exorbitante, em caso de condenação. Por fim, não é demais destacar, que 

o deferimento do pleito neste momento processual serviria apenas como 

objeto protelatório da instrução, nada contribuindo para a apuração do 

delito, assoberbando, desnecessariamente, os Oficiais de Justiça.

6. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

 CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 30 de outubro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 269247 Nr: 254-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA QUE, NO 

PRAZO DE 10 DIAS, APRESENTE DEFESA PRÉVIA, PODENDO ARGUIR 

PRELIMINARES E ALEGAR TUDO O QUE INTERESSE A SUA DEFESA, 

OFERECER DOCUMENTOS E JUSTIFICAÇÕES, ESPECIFICAR AS PROVAS 

PRETENDIDAS E ARROLAR TESTEMUNHAS, QUALIFICANDO-AS E 

REQUERENDO SUA INTIMAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA OAB - MT4306/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/01/2019, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002398-22.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOPREV S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/01/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002378-31.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE ANGELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 23/01/2019, às 14h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012168-85.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/12/2018, às 10H15MIN.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 382 de 1058



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002333-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI (REQUERENTE)

LUIZ MARIANO BRIDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) autora(s), por meio de seu/sua 

advogado(a), para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação 

designada para o dia 17/12/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o 

não comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001945-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PARESI DE MELO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 21/01/2019, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANIO TEOTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 17 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001941-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000867-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SILVA DOS SANTOS - VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCY CENTURIAO MARCELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Conforme decisão do ID 13878494, após a emenda promovida 

pela parte reclamante, a inicial foi recebida adotando-se o rito do processo 

de conhecimento. Nesse sentido, não há como ser deferido o pedido do ID 

16243163, assim como não tem pertinência a certidão do ID 16253141. 

Assim, promova-se a alteração na classe processual, para que passe a 

constar como processo de conhecimento, e cumpra-se na íntegra o 

despacho do ID 13878494. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra, 31 de Outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001940-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000100-91.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAN TOM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SARAH ALVARENGA DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender por direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON LUIZ PSCHEIDT (REQUERIDO)

 

INTIMO o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

10 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BLANK PEREIRA OAB - PR46395 (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011901-50.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JUNIOR LUDWIG (EXECUTADO)

 

INTIMO o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

10 dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA CERQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO GERMANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA OAB - MT0015353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001717-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMERI APARECIDA REDIVO VIEIRA OAB - MT24785/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

 

Certifico a intempestividade da Contestação apresentada pelo Estado. 

Certifico mais, que apesar de CITADO (eletronicamente), o Detran se 

manteve inerte. INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 16060283. Caso seja solicitado o levantamento, desde já 

defiro o pedido. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui 

poderes na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de 

valores. Após o levantamento ou caso nada seja requerido, no prazo 

assinalado, ao arquivo com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de outubro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002036-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOABE DELMONDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANI KERBER DIEL OAB - MT21492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LACIANE ARRUDA DE LEMOS (REQUERIDO)

ANTONIO MATIAS FILHO - SUPERMERCADO BOM LAR - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora por meio de sua advogada, para, comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de Dezembro de 2018 ás 

16:45min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010425-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIROLUIZ DA SILVA FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para apresentar cálculo atualizado, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002431-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REBECA MARQUES QUINTANILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista que a causa de pedir está relacionada com a 

inclusão indevida do nome da reclamante no cadastro de restrição ao 

crédito, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que junte aos autos comprovante da referida inscrição, sob 

pena de indeferimento da indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA DE JESUS GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, adequar o 

pedido do ID 15139278 conforme determinam os artigos 523 e 524 do CPC, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARCELO NORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que a exequente apresentou cálculo atualizado do 

valor executado (ID 16217059), cumpra-se conforme determinado no 

despacho do ID 16087832, INTIMANDO-SE o executado para 

manifestação, no prazo de 10 dias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 

de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 31 de outubro 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial dos reclamadso, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002296-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CLEMENTINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial dos reclamadso, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

certifique-se e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

URGÊNCIA. Tangará da Serra-MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FORTUNATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE DE BRITO CORREA OAB - MT22274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 
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observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 31 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 209394 Nr: 1558-97.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Rita Fontana, GILVANDRO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SALETE FONTANA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Intimo a Parte Exequente, por meio de seu advogado, para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 58115 Nr: 7577-71.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO DOS REIS CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - OAB:17.726 MT, 

NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - 

OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o decurso do prazo, intimo a Parte Exequente por 

meio de seu advogado, para manifestação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002429-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, 

postulando em sede de medida de urgência, seja determinada a exclusão 

da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de proteção 

ao crédito, ao argumento de que nunca reprovou de nenhuma disciplina do 

curso oferecido pela reclamada e que seu curso foi integralmente 

custeado por financiamento estudantil. FUNDAMENTO E DECIDO. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são 

requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o 

pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, não visualizo os 

requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. O 

reclamante alega na inicial que foi cobrado indevidamente por disciplina já 

realizada e na qual foi aprovado. Afirma que a cobrança derivou de 

reprovação em uma disciplina que já havia cursado e sido aprovado, 

situação que o forçou a entabular acordo com a universidade reclamada, 

o qual adimpliu apenas parcialmente. Afirma também que seu curso foi 

integralmente custeado com financiamento estudantil. No entanto, a 

documentação anexada à inicial não dão suporte seguro às suas 

alegações. De início, necessário observar que não há comprovação de 

que o débito se refere à disciplina que afirma ter sido reprovado, apesar 

de já tê-la cursado. Ao contrário do que afirma, no entanto, o documento 

anexado no ID 16223536 indica que o reclamante foi aprovado em todas 

as disciplinas; não consta nenhuma reprovação, nem mesmo na matéria 

mencionada na petição inicial. Nesse sentido, não há evidência segura de 

que a cobrança se refira à alardeada reprovação na disciplina em 

questão. Por outro lado, também não há evidências de que houve a 

quitação do curso por meio de financiamento estudantil. O reclamante 

anexa à inicial apenas um extrato demonstrando a aprovação em diversas 

matérias (Id 16223763) e um boleto pago de parcela de acordo (Id 

16223514). Referidos documentos, no entanto, demonstram apenas que 

houve renegociação de dívidas, porém não é possível saber a que se 

refere o acordo, tampouco que se refere à disciplina que afirma já ter 

cursado, especialmente porque, como já ressaltado acima, não há prova 

da alegação de que a reclamada o teria reprovado na disciplina em 

questão. Também não há documentos comprovando que o reclamante 

possuía o alegado financiamento estudantil. Nesse sentido, não há certeza 

sobre qual o motivo que levou o reclamante à renegociação mencionada 

na petição inicial. Se houve renegociação, presume-se ter ocorrido 

novação contratual, ato jurídico que somente pode ter sua higidez 

contestada mediante prova robusta, a qual, no entanto, não foi produzida 

nesta sede. Assim, em juízo de cognição sumária, não há elementos 

concretos para a concessão da tutela de urgência conforme pleiteado na 

inicial. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, por 

ora, INDEFIRO a tutela de urgência almejada. Recebo a petição inicial, 

tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 
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referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 30 de 

outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002418-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEODIR ANTONIO CADORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Sobreveio aos autos (ID 16190643) pedido de reconsideração da 

decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a 

autorização de regularização de lacre rompido e restrição de 

transferência do veículo objeto de discussão nos autos. O pedido deve 

ser indeferido, tendo em vista que não traz elemento novo com força 

suficiente para alterar o julgamento anteriormente proferido e que já foi, 

inclusive, mantido pelo E. Tribunal de Justiça. Para sustentar o pedido de 

reconsideração, a reclamante junta aos autos um comprovante de 

transferência efetuado entre a pessoa de Fabiana Crestani (esposa de 

Marcelo, com quem a reclamante informa que entabulou a compra do 

veículo em debate) e o reclamado, sendo este o beneficiário do depósito 

no valor de R$ 29.600,00, atribuindo a esse documento a prova da 

quitação do veículo. Ocorre que o novo documento demonstra a 

realização transação bancária entre o reclamado e uma terceira pessoa 

estranha aos autos, não se podendo afirmar com segurança por qual 

motivo referida transação ocorreu. Nos autos do Processo nº 

1000494-64.2018.8.11.0055, na impugnação à contestação juntada no ID 

13310410, o reclamado informa que a citada transação consistiu no 

pagamento de empréstimo entre o reclamado, a Sra. Fabiana e o Sr. 

Marcelo, realizado em virtude da amizade mantida entre essas pessoas e 

que isso nada teve a ver com o pagamento do veículo objeto do conflito. 

Assim, apesar da juntada de documentos novos, os motivos para o 

indeferimento da medida de urgência subsistem incólumes, porquanto eles 

não têm força suficiente para alteração do julgado; permanece, sob esse 

aspecto, dúvida acerca da efetiva ocorrência do pagamento do veículo, 

dúvida essa que somente poderá ser descortinada após a instrução 

processual. E se a resolução da questão, no ponto, demanda dilação 

probatória, isso por si só já indica a ausência de elementos suficientes 

para concessão da tutela de urgência. Sendo assim, conforme já 

explicitado na decisão proferida no Id 16189491 continuam ainda não 

preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o que desautoriza a revisão 

do julgado nos termos do art. 296 do CPC. Por todo o exposto, INDEFIRO o 

requerimento do Id 16190655. Considerando a conexão entre as causas, 

determino o apensamento destes autos ao Processo nº 

1000494-64.2018.8.11.0055. Por despacho proferido nesta data nos autos 

mencionados, este Juízo está designando audiência que servirá para 

instrução de ambos os processos. A solenidade se realizará no dia 28 de 

novembro de 2018, às 14h00, devendo as partes se atentar às 

advertências contidas no despacho em referência. Por fim, no que tange 

ao requerimento do ID 16191000, deverá o d. advogado se atentar ao que 

dispõe o art. 112 do CPC, devendo juntar aos autos a prova da 

comunicação da renúncia ao mandante, sem o que não será possível 

deferir o pedido para que seja excluído da representação processual da 

reclamante. Assim, enquanto não juntar referida prova, permanecerá 

como patrono da reclamante e deverá ser intimado de todos os atos 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 30 de outubro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83997 Nr: 4941-89.2011.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PAULO RAMOS, ROSIANE CRISTINA DE 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR VALVERDE DA SILVA, LURDES 

ALVES MONTEIRO VALVERDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13.458-A, Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIA MARA P. FAVARETTO 

DE ANDRADE - OAB:10.258, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - 

OAB:13.458-A, Thaiza Cordeiro Sonego - OAB:20210

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 376,85 

(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavo) para recolhimento da guia de custas judiciais. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão 

de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes), preencher os campos com o número único do processo 

e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o 

valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas das custas, 

que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação 

e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100622 Nr: 6400-24.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABELA NONATO DE OLIVERIA ZAVODINI, LEANDRO 

ZAVODINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIR BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA às partes Embargantes, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.365,29 (Um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este valor 

deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.365,29 (Um mil, trezentos 

e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos) para recolhimento da 

guia de custas judiciais. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21453 Nr: 2695-96.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DIAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 590,35 
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(Quinhentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 213,50 (Duzentos e treze reais e cinquenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80579 Nr: 4658-66.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MATO GROSSO LOG - STICA 

DE TRANSP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 4658-66.2011.811.0045 COD. 80579

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE REQUERIDA: VANGUARDA MATO GROSSO LOG - STICA DE 

TRANSP. LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Vanguarda Mato Grosso Log - Stica 

de Transp. Ltda, CNPJ: 07777361000198, brasileiro(a), , Endereço: Av, da 

Produção 1912-W, Bairro: Bandeirantes, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

Endereço: Atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 7.647,26 (Sete mil, 

seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 3.905,18 (Três mil, novecentos e cinco reais e 

dezoito centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 

3.742,08 (Três mil, setecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) 

para fins de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do 

pagante, após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, 

será gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 31 de outubro de 2018.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a) do CAA

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001875-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONY LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001875-74.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: LEONY LIMA DA SILVA Vistos etc. I. Acolho pedido de fl. 

id. 16168838. II. Mediante sentença proferida no presente feito à fl. id. 

11998632, tendo sido o presente feito julgado procedente para fim de 

alterar o nome de identificação civil do autor para PEDRO LEONY LIMA DA 

SILVA, permanecendo os demais dados inalterados, proceda-se a 

Secretaria Judicial com a expedição do necessário para que o Cartório de 

Nova Mutum/MT proceda com a averbação de retificação na certidão de 

casamento sob matrícula 064980 01 55 2016 3 00002 089 0000377 41 

termo 377 lavrado às fls. 89 do livro B-02 auxiliar. III. Após, nada mais 

sendo requerido, nos moldes da sentença proferida, com as baixas e 

anotações de estilo, arquive-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002786-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

C. I. M. C. (REQUERENTE)

M. A. C. D. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002786-86.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: CRISTINA ISABEL MARTINS CARDOSO, MARCIO ANDRE 

CANANI DE LIMA REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Divórcio Consensual cumulada com acordo acerca da guarda, visitas e 

alimentos da filha, movida pelos interessados CRISTINA ISABEL MARTINS 

CARDOSO e MARCIO ANDRÉ CANANI DE LIMA. Instado, o membro do 

Ministério Público pugnou pela homologação. Vieram-me os autos 

conclusos. Relatei. Decido. As partes declaram o manifesto interesse em 

dissolver a sociedade conjugal por eles contraída. As partes entabularam, 

ainda, acordo referente aos alimentos, guarda e direito de visitas da prole 

do casal. A Emenda Constitucional nº 066/2010, extinguiu o requisito da 

separação judicial ou de fato para a realização do divórcio, e 

consequentemente o lapso temporal exigido pelo artigo 40 da Lei 6.515/77. 

Pelo exposto, e satisfeitas às exigências do artigo 1.120 e seguintes do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na 

petição inicial para que produza seus legais e jurídicos efeitos e 

consequentemente: a) DECRETAR o divórcio do casal; b) HOMOLOGAR o 

acordo entabulado entre as partes para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos; c) DECLARAR, encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Oficie-se ao cartório competente para que 

proceda à averbação na forma do artigo 29, §1º, alínea “a”, da Lei 

6.015/73. Sem custas. Transitada em julgado, expeça-se o necessário. 

Julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Após, arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94192 Nr: 1174-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VITORIA DA SILVA MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga ao INSS, para caso 

queira, impugnar a Execução no prazo de 30 (trinta) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94192 Nr: 1174-38.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VITORIA DA SILVA MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 30 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112636 Nr: 5274-02.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEISSE PONCIANO GONÇALVES, EDIVÂNIA DOS 

SANTOS DA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA, LUCILEIDE QUEIROZ 

GURKA, PRISCILA SOARES DE RESENDE PADILHA, MARLI MARTINS 

GONÇALVES DA LUZ, WILLITON MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A/MT, 

FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Certifico e dou fé que abro vistas mediante carga ao Municipio de Lucas 

do Rio Verde, a fim de intimá-lo da proposta de honorários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94270 Nr: 1232-41.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA E PERIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Certifico e dou fé que, a parte autora devidamente intimada, nada se 

manifestou. Dessa forma, encaminho-os autos conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004615-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FELIPETO DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES OAB - MT19089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004615-68.2018.8.11.0045. Vistos etc. 1. ALINE FELIPETO 

DE ARRUDA impetrou o presente Mandado de Segurança contra ato da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, alegando, em síntese, 

que participou do concurso público realizado por meio do edital nº 

001/2015, homologado em 25/02/2016 e ainda em vigência, tendo sido 

aprovada/classificada em 8º lugar para o cargo de dentista, e convocada 

após aproximadamente dois anos e oito meses, através de edital publicado 

no site da prefeitura municipal e no Diário Oficial de Contas do dia 

02/10/2018. Afirma que os meios utilizados pela Administração não foram 

suficientes para dar publicidade ao ato administrativo de 

convocação/nomeação, do qual só tomou conhecimento no dia 

24/10/2018, quando já havia transcorrido o prazo de 10 (dez) dias para 

tomar posse no cargo. Calcada no princípio constitucional da publicidade 

(CF, art. 37) e sustentando ofensa a direito líquido e certo, requer a 

concessão de liminar determinando que a impetrada promova a renovação 

do ato de nomeação e lhe dê posse no cargo em que foi aprovada. 2. É o 

relatório do necessário. A concessão de medida liminar em mandado de 

segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, uma vez que 

alberga o direito líquido e certo, é dizer, aquele que deflui da 

documentação acostada aos autos, dispensando qualquer dilação 

probatória. Para a concessão da liminar devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: a) que haja relevância dos motivos ou fundamento em 

que se assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade da ocorrência 

de lesão irreversível ao direito da impetrante, ou dano de difícil reparação, 

seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator 

até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito. Sobre o tema abordado no 

presente mandamus – a forma de notificação do aprovado em concurso 

público acerca de sua nomeação/convocação, é firme a orientação do 

Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que caracteriza violação dos 

princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para 

determinada fase de concurso público apenas através da publicação em 

Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de 

tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida 

convocação, reputando-se inviável exigir do candidato o acompanhamento 

diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. Precedentes: AgRg no 

REsp. 1.443.436/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015 e AgRg no 

REsp. 1.457.112/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.9.2014. No caso 

em apreço, está demonstrado nos autos que a impetrante fora aprovada 

em concurso público ainda em vigência (id 16205520), cujo edital foi 

lançado em 25/06/2015 (id 16205515), com a homologação do resultado 

em 23/02/2016 (id 16205519), tendo sido nomeada e convocada através 

de edital publicado no site da prefeitura e no Diário Oficial de Contas em 

03/10/2018 (id 16205525). Com efeito, não obstante a 

nomeação/convocação da impetrante tenha observado a previsão contida 

no edital do concurso em questão (item “18.2. Os Candidatos aprovados 

no concurso público serão convocados através de Edital, publicado na 

Imprensa Oficial do Município, para a entrega dos comprovantes dos 

requisitos exigidos para provimento do cargo pleiteado, obedecendo 

rigorosamente à ordem de classificação”), tendo em vista o considerável 

transcurso de tempo entre a data do resultado do concurso e a data da 

nomeação da impetrante – mais de 2 anos e 7 meses – tenho como 

aplicável o entendimento do e. STJ acima reproduzido, sendo razoável que 

houvesse sido feita a notificação pessoal da impetrante (através dos 

dados informados na inscrição), e não apenas pelo Diário Oficial. Neste 

sentido, oportuna a transcrição dos recentes julgados: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO 

PÚBLICO. DECADÊNCIA AFASTADA. PRAZO QUE TEM INÍCIO NA DATA 

DO ATO QUE EFETIVAMENTE PRODUZIU EFEITOS CONTRA A 

IMPETRANTE. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 

OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO 

OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO 

PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A 

RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. É entendimento consolidado desta 

Corte de que a nomeação em concurso público, após transcorrido 

considerável lapso temporal da homologação do resultado final do 

certame, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da 

publicidade e razoabilidade. Desse modo, mesmo não havendo previsão 

expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando 

de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da 

publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente 

em face do lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a 

respectiva nomeação, 1 ano e 1 mês, comunicar pessoalmente ao 

candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse 

de seu interesse, a opção pela ocupação da vaga. Precedentes: AgRg no 

RMS. 23.467/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 
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25.3.2011; RMS 23.106/RR, Rel. Min. LAURITA VAZ,DJe 6.12.2010; RMS. 

32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010. (...) 

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1202731/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 

30/08/2018)” “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE 

CANDIDATO. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS 

ATOS DO CERTAME. DEVER LEGAL DE INTIMAÇÃO POR MEIO QUE 

ASSEGURE A CERTEZA DA CIÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO EM 

CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) IV - Nos 

termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a notificação 

pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida 

caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em 

que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. V - No 

caso dos autos, entre a homologação do certame, que ocorreu em 

15/11/2012 (fl. 45) e a nomeação do recorrente, em 1º/4/2016, 

transcorreram aproximadamente 3 anos e 5 meses, ou seja, um lapso de 

tempo consideravelmente longo, o que exigiria a notificação pessoal do 

candidato de sua nomeação. A administração tinha o dever legal de 

intimá-lo por meio que assegurasse a certeza da ciência, não mais 

bastando, para isso, o envio de e-mail. Nesse sentido: RMS 47.160/MT, 

Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 

13/10/2015; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 

Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, 

Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 

1º/6/2016. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS 54.381/MG, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 

20/02/2018, DJe 26/02/2018)” “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA POSSE POR PUBLICAÇÃO 

NO DIÁRIO OFICIAL, SEM NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. 

ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. No caso dos autos, a nomeação em concurso 

público após considerável lapso temporal da homologação do resultado 

final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da 

publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a 

fase posterior do certame por meio do Diário Oficial, conforme recente 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula 83/STJ. 2. Recurso 

Especial parcialmente provido. (STJ - REsp 1645213/RJ, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 

20/04/2017)” 3. Posto isso, DEFIRO A LIMINAR postulada para o fim de 

determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de 03 (três) 

dias, a renovação da comunicação da impetrante acerca do edital de 

convocação e nomeação nº 86/2018, oportunizando-lhe o 

comparecimento e apresentação dos documentos necessários e exigidos 

para que tome posse no cargo ao qual foi aprovada, qual seja, dentista – 

40 horas. 3.1. Notifique-se a autoridade impetrada quanto aos termos da 

presente decisão e para que preste as informações que julgar 

necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I). 3.2. 

Em seguida, prestadas ou não as informações, colha-se o parecer do 

Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (Lei nº 12.016/09, art. 12). 

3.3. Após, retornem os autos conclusos para deliberação. 3.4. Intime-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004875-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILO POZZOBON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004875-19.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: ILO POZZOBON Vistos etc. Conforme 

se infere dos termos e documentos constantes nas fl. id. 15621044, as 

partes entabularam acordo estabelecendo parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido e, em consequência, eliminar a 

presente demanda. Desta forma, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o acordo entabulado 

pelas partes, que passam a fazer parte da presente sentença, para que 

surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso. A homologação segue a fundamentação do 

art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente 

processo com resolução de mérito. Eventuais custas remanescentes 

deverão ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos 

termos do art. 90, §2º do CPC, ante a ausência de estipulação em sentido 

contrário. Honorários e custas já dispendidas, conforme consta na 

acordo. Proceda-se a Secretaria Judicial com o cadastramento dos 

advogados representantes do Executado no sistema e promova com a 

devida intimação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004880-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSI POZZOBON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004880-41.2016.8.11.0045. 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: NELSI POZZOBON Vistos etc. 

Conforme se infere dos termos e documentos constantes nas fl. id. 

15620631, as partes entabularam acordo estabelecendo parâmetros para 

a resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em consequência, 

eliminar a presente demanda. Desta forma, como as partes apresentam ao 

juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é 

devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o acordo 

entabulado pelas partes, que passam a fazer parte da presente sentença, 

para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. Eventuais 

custas remanescentes deverão ser rateadas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento), nos termos do art. 90, §2º do CPC, ante a ausência 

de estipulação em sentido contrário. Honorários e custas já dispendidas, 

conforme consta na acordo. Proceda-se a Secretaria Judicial com o 

cadastramento dos advogados representantes do Executado no sistema e 

promova com a devida intimação Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004538-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

YOSHIKASU OKA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004538-59.2018.8.11.0045. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: YOSHIKASU OKA ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: FIAGRIL Vistos. 1. Yoshikasu Oka, devidamente qualificado, 

propôs o presente Embargo de Terceiro em face de FIAGRIL LTDA, 

também identificada, aduzindo, em síntese, ser o embargante legítimo 

proprietário e possuidor da área registrada na matrícula n. 1.675 

CRI/Tapurah - MT, com área de 900,00 hectares, desde meados de 2008, 

em decorrência de acordo judicial transitado em julgado, a qual alega ter 

sido atingida por averbação premonitória de execução promovida em 
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desfavor de Jerson Stragliotto e Maria Eledir Dezordi Stragliotto. Pugna, 

pois, pelo levantamento da averbação premonitória AV.02/1.675, 

apontando a execução por quantia certa em desfavor de Jerson 

Stragliotto e Maria Eledir Dezordi Stragliotto (autos n. 

1000561-30.2016.8.11.0045). Juntou documentos. Após, vieram 

conclusos para deliberação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. 

Tratam-se de embargos de terceiro em que se postula o levantamento da 

averbação premonitória indicativa de execução de título extrajudicial em 

desfavor de Jerson Stragliotto e Maria Eledir Dezordi Stragliotto. Dispõe o 

artigo 678 do CPC que “A decisão que reconhecer suficientemente 

provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas 

constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a 

manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a 

houver requerido”. São quatro, portanto, os requisitos para a oposição 

dos embargos de terceiro: a) a existência de um ato de constrição ou 

ameaça de constrição; b) que se obedeça ao prazo fixado no artigo 675 

do Código de Processo Civil; c) que o embargante seja terceiro ou 

equiparado a terceiro; d) que o embargante seja proprietário ou possuidor 

da coisa. O primeiro decorre da evidente constatação de anotação de 

ajuizamento de ação de execução à margem da matrícula 1.675 do CRI de 

Tapurah/MT por parte da embargada – Fiagril Ltda -, consoante 

AV-02/1.675 (id. 16128320). O segundo requisito também resta 

comprovado, já que os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no 

processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a 

sentença, e, no processo de execução, até cinco dias depois da 

arrematação, adjudicação ou remissão, mas sempre antes da assinatura 

da respectiva carta (CPC, art. 675), sendo de se reconhecer, ainda, que 

em caso de terceiro que exerce a posse sobre o imóvel ou parte do imóvel 

objeto de ação possessória, deve-se computar como termo inicial do 

prazo para a propositura dos embargos de terceiro a data em que for 

cumprida a ordem contra ele, conforme entendimento já pacificado do 

Superior Tribunal de Justiça. Dos autos também se extrai, num juízo 

sumário de cognição, que o embargante se afiguram como terceiro, 

bastando para apurar tal fato verificar que não é parte, nem autor, nem 

réu, nem substituído processual no feito executivo onde se deu o ato de 

averbação. Comprovado, portanto, pelo menos preliminarmente, o terceiro 

requisito. No que tange ao quarto requisito, importante consignar que a 

verificação da posse ou do domínio nesta fase dos embargos de terceiro 

deve ser sumária e superficial, destinada apenas a orientar a análise do 

pedido liminar. Não se exige, neste momento, a prova plena e cabal da 

posse/domínio do embargante, que deverá ser verificada somente a final, 

mas sim uma prova sumária de sua posse/domínio (art. 677, CPC). Se 

assim é, sob o lume deste vetor, tenho que restou demonstrada, num juízo 

eminentemente preliminar, a posse/domínio do embargante sobre a área 

embargada, conforme se vê dos documentos coligidos, notadamente a 

cópia do acordo judicial, devidamente homologado e a respectiva certidão 

de transito em julgado, em meados de 2008 (id. 16128307). 3. ANTE O 

EXPOSTO, com base nos artigos 674, 675 e 678 do CPC, recebo nesta 

data os embargos, para discussão, determinando a suspensão do 

processo principal somente quanto ao(s) bem(ns) embargado(s), o que 

deverá ser certificado nos autos principais e, ainda, defiro o pedido de 

liminar realizado na inicial, para o fim de determinar o levantamento da 

averbação AV-02/1.675 do 1º CRI de Tapurah/MT, no prazo de 10 dias, 

sob pena de indenizar a parte contrária, nos termos do artigo 827, § 5º do 

CPC, aplicado analogicamente. 4. Sem prejuízo da decisão supra, o relato 

inicial e os documentos que instruem a referida peça evidenciam a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, nessa toada, 

em consonância com o disposto no artigo 99, § 2o do CPC, faculto a parte 

autora, no prazo de 15 dias, comprovar o preenchimento dos referidos 

pressupostos. 5. Cite-se o embargado para, no prazo de quinze (15) dias, 

apresentar contestação, consignando-se que, não sendo contestado o 

pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

embargante. 6. Expeça-se o necessário. 7. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 30 de outubro de 2018. Cássio Luis Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002745-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RONALDO OLIVEIRA CRISTALDO 60790288168 (RÉU)

 

Manifeste-se a autora, conforme determinado no r. despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000926-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

CLEUSA TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO (IMPETRADO)

Município de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000926-50.2017.8.11.0045. 

IMPETRANTE: MANOEL AUGUSTO STAHLSCHMIDT IMPETRADO: CLEUSA 

TEREZINHA MARCHEZAN DE MARCO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT Vistos etc. 1. Trata-se 

de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por MANOEL 

AUGUSTO STAHLSCHMIDT contra ato do chefe da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

aduzindo em síntese, que prestou concurso para o cargo de professor de 

Educação Física, alcançando a 2ª colocação/classificação (cadastro 

reserva), conforme Edital 001/2013; que após a aposentadoria de dois 

concursados, o impetrante não foi convocado, havendo preterição de seu 

direito, já que a impetrada realizou teste seletivo para referidas vagas; que 

possui direito líquido e certo de ocupar a vaga, pois preenche os 

requisitos necessários para tanto. Requer a concessão de liminar para 

fins de determinar que a autoridade coatora nomeie o impetrante ao cargo 

de professor de Educação Física e, no mérito, que seja confirmada a 

decisão liminar. Juntou documentos. O pedido liminar foi indeferido no id. 

5516687. Regularmente notificada, a autoridade impetrada prestou 

informações (id. 9213037), aduzindo que o prazo de validade do certame 

do impetrante finda em 06/04/2018; que a expectativa de direito do 

impetrante não implica na sua imediata convocação, nem afasta a 

possibilidade de a administração realizar contratação temporária em caso 

de necessidade; que no prazo de validade do certame realizou 03 (três) 

novos concursos para contratações temporárias, sem prejuízo da 

expectativa de direito da parte impetrante; que não há demonstração de 

ilegalidades na contratação de temporários. Pugna pela denegação da 

segurança. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual pede a 

denegação da segurança, posto que ausente a prova pré-constituída de 

seu direito líquido e certo. 2. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO. 

DECIDO. 2.1. O mandado de segurança é o remédio judicial para fazer 

cessar atual ou iminente ato ilegal de autoridade pública que viole direito 

líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, da CF/88 e art. 1º, da Lei 

12.016/2009). Segundo Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo: "(...) é 

o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para sem amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança 

(Mandado de Segurança. 33 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 38) 

Portanto, imperioso aquilatar se restou suficientemente demonstrado o 

alegado direito líquido e certo e, caso positivo, se a violação desse direito 

decorre de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade. 

Anoto, inicialmente, que os aprovados em concurso público fora do 

número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o 

surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do 

concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em cadastro de reserva. Com efeito, o Supremo Tribunal 
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Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 

837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgir de novas vagas ou o 

abrir de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade 

do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada perpetrada pela 

Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do 

Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação 

do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada 

de forma cabal pelo candidato. Acrescente-se que a contratação 

temporária de terceiros não constitui pura e simplesmente ato ilegal, 

tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago, pois, para 

a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às 

prescrições do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli. Por fim, salienta-se 

que a contratação temporária faz-se para o desempenho de função 

pública, cuja noção distingue-a de cargo público, assim por que o 

desempenho daquela não necessariamente implica o reconhecimento da 

existência de vacância deste. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal 

entende válida a contratação temporária para o desempenho de função 

típica de cargo de natureza permanente quando tiver por finalidade evitar 

a interrupção na prestação do serviço. Confiram-se: ADMINISTRATIVO. 

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE 

DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA 

DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Cuida-se de 

irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem 

em Mandado de Segurança em que a impetrante, aprovada em concurso 

público, requereu a sua nomeação e posse no cargo, ainda que sua 

classificação esteja fora do número de vagas previstas no edital do 

certame. 2. A princípio, informe-se que a impetrante não apresentou a 

prova pré-constituída no writ, qual seja a comprovação de que houve 

preterição arbitrária e imotivada e o quantitativo de cargos efetivamente 

vagos - conforme assinalado pelo Tribunal de origem. 3. Acha-se evidente 

a ausência de um dos requisitos ensejadores da impetração do Writ of 

Mandamus, a comprovação do direito líquido e certo da impetrante por 

meio de prova pré-constituída. 4. É assente no Superior Tribunal de Justiça 

o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas 

previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não 

possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas 

surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por 

força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de 

conveniência e oportunidade da Administração. 5. Os aprovados em 

concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito 

à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o 

prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à 

nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva. 6. 

Acrescente-se que a contratação temporária de terceiros não constitui 

pura e simplesmente ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da 

existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser 

comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, Rel. 

Min. Dias Toffoli. 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 55.674/MG, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, 

DJe 23/05/2018) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO 

CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. 1. Trata-se de Recurso 

Especial contra decisão que julgou recurso interposto contra Mandado de 

Segurança impetrado pela ora recorrida contra o Governador do Estado 

de Mato Grosso, visando obter nomeação e posse no cargo de Agente 

Fiscal de Defesa Agropecuário e Florestal I. No caso, a parte recorrida 

participou de concurso público, tendo sido aprovada na 4ª (quarta) 

colocação para o referido cargo, no município de Aripuanã-MT, sendo que 

o certame oferecia apenas 01 (uma) vaga. 2. A Corte Especial do STJ 

passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE 837.311/PI, que entendeu que "o surgimento de novas 

vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o 

prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito 

à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no 

edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por 

parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou 

expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de 

nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser 

demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784/STF). 3. No que 

tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, 

TRIBUNAL PLENO, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 12/08/2016) 

entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar 

a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a 

existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros 

não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da 

existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em 

cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a 

ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito, 

ainda: STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 

Turma, DJe de 3.2.2017; RMS 51.721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, DJe de 14.10.2016" (AgInt no RMS 49.856/MT, 

Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25.8.2017). 4. 

Recurso Especial provido. (REsp 1683448/MT, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017) No 

caso, compulsando o material cognitivo carreado ao feito, extrai-se que, 

muito embora a parte impetrante tenha acostado documento demonstrando 

ter sido classificado na 2ª colocação para o cargo de Professor de 

Educação Física – carga horária 30h (id. 5501118, p. 19 e id. 5598013), 

bem como a ocorrência de uma aposentadoria específica no cargo de 

professor de educação física – 30h (id. 5501117), não logrou êxito em 

demonstrar que as alegadas contratações temporárias se referem ao 

cargo de professor de educação física – carga horária 30h, bem como 

que não restaram atendidos os requisitos legais para as alegadas 

contratações, a acarretar na preterição arbitrária e imotivada do direito do 

impetrante. Se assim é, não havendo a prova pré-constituída no writ, qual 

seja a comprovação de que houve preterição arbitrária e imotivada por 

parte da impetrada, não se verifica o requisito do direito líquido e certo, 

para ensejar a acolhida da Segurança, haja vista a não admissão na 

hipótese de dilação probatória. Ora, o Mandado de Segurança visa 

proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante 

traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a 

ser tutelado, capaz de ser comprovado de plano por documento 

inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis sem a 

necessidade de qualquer dilação probatória ensejam a impetração do 

Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de 

existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados. 

Assim, conclui-se que a impetração não se encontra lastreada em prova 

pré-constituída, a culminar na denegação da segurança. 3. ANTE O 

EXPOSTO, forte no artigo 487, I do CPC, DENEGO a segurança, ante a 

ausência de direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de 

Segurança. 4. Não obstante a Constituição Federal preveja a gratuidade 

apenas das ações de habeas corpus e habeas data de modo expresso 

(art. 5º, LXXVII), a Constituição do Estado de Mato Grosso acrescenta a 

figura do mandado de segurança, nos seguintes termos: “Art. 10. (...) XXII 

– a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de 

segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da 

cidadania, na forma da lei;” (grifei). Assim, deixo de condenar a parte 

impetrante no pagamento das custas e despesas processuais. 5. 

Conquanto entenda este magistrado o cabimento de condenação em 

honorários advocatícios, já que é princípio processual inafastável que 

norteia toda ação cível – além de ser justo – houve por bem ao STF e ao 

STJ, por meio das Súmulas 512 e 105, respectivamente, pacificar 

entendimento contrário, razão pela qual deixo de emitir juízo de 

condenação neste sentido. Sem honorários advocatícios. 6. Por se tratar 

de sentença denegatória do mandado, não está sujeita ao reexame 

necessário. 7. Dê-se ciência à autoridade coatora, na forma da lei. 8. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 9. Transitado em julgado, 

arquivem-se. Lucas do Rio Verde, 18 de julho de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001587-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA PERICIA MEDICA APORTADA 

AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001728-82.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES NUNES OAB - MG123690 (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE LAGE FARIA OAB - MG134881 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA TERESINHA BASSO (EXECUTADO)

PRICILA BASSO (EXECUTADO)

JOAO LUIZ BASSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLA ANDRADE CAMPOS OAB - MT17270/O-O (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE JUNTE AOS AUTOS GUIA DE 

RECOLHIMENTO DE SELO PARA AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO DE 

PENHORA. RESSALTANDO QUE A GUIA A SER RECOLHIDA É PARA 

AUTENTICAÇÃO DE CERTIDÃO E NÃO CÓPIAS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001495-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES OAB - MT11950/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001495-17.2018.8.11.0045. AUTOR: 

SIMONE MARTINELLI RÉU: ELESSANDRO MARCOS SERAFIM Vistos etc. 1. 

Nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, 

homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes constante no documento Id. 14234681, 

restando extinto o processo com resolução do mérito. 2. Custas 

remanescentes, se houver, ficam dispensadas na forma do artigo 90, § 3º 

do CPC. Honorários nos termos do acordo. 3. Tem-se entendido que: “As 

sentenças meramente homologatórias não precisam ser fundamentadas” 

(RT 615/57), inclusive as homologatórias de transação (RT 621/182). 4. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO 

RIO VERDE, 6 de agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003795-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO LISBOA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003795-83.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: PAULO SERGIO LISBOA DOS SANTOS REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 1. A autora foi intimada para que 

emendasse a peça inicial, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, 

sem providência (Num. 13665586). É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. 2. Não tendo a parte autora cumprido a ordem de emenda da 

inicial, mister o seu indeferimento, nos termos dos artigos 330, IV e 321 do 

CPC, com a subsequente extinção com resolução do mérito (art, 485, I, do 

CPC). É o caso dos autos, uma vez que a despeito de intimada, a parte 

autora não tomou as respectivas providências. 3. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento nos dispositivos retro citados, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito. 3.1. Sem sucumbência. 3.2. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo. 3.3. 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 

06 de Agosto de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004793-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1004793-85.2016.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: IVAN NOGUEIRA Vistos etc. 1. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de Ivan Nogueira, ambos qualificados nos autos, em suma, 

ser credor do réu, o qual está inadimplente, tendo sido dado em garantia 

da dívida um veículo, alienado fiduciariamente. A parte autora veio aos 

autos aduzindo ter o requerido depositado o valor de R$ 33.872,78 (ID 

Num. 9773875), quitando a divida de maneira integral. É o breve relato. 

FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Conforme se infere dos documentos de ID Num. 

9773875, o requerido efetuou o pagamento integral da dívida, sendo 

assim, a extinção é medida que se opõe. 3. ANTE O EXPOSTO, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo sem resolução do mérito, em face do réu ter pago a 

integralidade da dívida em feito extrajudicial. 4. Sem custas 

remanescentes, ante o acordo encetado. 5. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

após baixas e anotações de estilo. LUCAS DO RIO VERDE, 06 de Agosto 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000160-94.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. N. C. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000160-94.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: MARILUCI ANTUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: RAIMUNDO 

NONATO CORREA MANTOVANI Vistos. 1. Trata-se de "Ação de 

Regularização de Guarda c/c Alimentos e Alimentos Provisórios" ajuizada 

por MARILUCI ANTUNES DE OLIVEIRA, em face de RAIMUNDO NONATO 

CORRÊA MANTOVANI, nos interesses da menor MARIA CLARA DE 

OLIVEIRA MANTOVANI, todos devidamente qualificados. Consoante Termo 

de Sessão de Mediação juntado no documento Id. 9861976, as partes 

compuseram acordo nos autos 1004863-05.2016.8.11.0045 acerca dos 

pedidos contidos na presente ação, pleiteando o arquivamento da 

presente ação. O Ministério Público se manifestou favorável a extinção da 

presente ação. 2. Tendo em vista que os fatos discutidos na presente 

ação já foram julgados nos autos 1004863-05.2016.8.11.0045, impõe-se a 

extinção do presente feito, visto tratar-se de litispendência/coisa julgada. 

3. Diante dos exposto, com fulcro no artigo 485, V do CPC, julgo extinta a 

presente ação. 4. Sem custas ante o deferimento da assistência judiciária 

gratuita. 5. Defiro, desde já, eventual pedido de desentranhamento de 

peças dos autos, mantendo-se copia. 6. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. 7. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de agosto 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 111683 Nr: 4770-93.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO JOÃO PETER, NIKLAUS KARL EUGEN HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI ISIDORO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que atualize o endereço do executado nos 

autos, visando intimação da constrição de fls. 78/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99302 Nr: 5429-39.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDC, NST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo legal, apresente impugnação 

a contestação.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000571-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DE LIMA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DO CARMO DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT12118/A (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo as partes, para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 

manifestem acerca dos laudos periciais [art. 477, § 1.º do Código de 

Processo Civil]

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004453-73.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE ZAGO REQUIA OAB - SC25578 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CANTAO MUNDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004453-73.2018.8.11.0045. Intime-se a exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das 

despesas de distribuição da carta precatória, sob pena de devolução da 

missiva. Após, com o pagamento, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Depois, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004512-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ NARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004512-61.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001522-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE IVANIR CONTATO (EXECUTADO)

MOLIN TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

FABIO LUIZ DAL MOLIN (EXECUTADO)

KEZIA CHRISTINA RODRIGUES DAL MOLIN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR SEU PROCURADOR, PARA 

MANIFESTAR SOBRE O RETORNO DAS CARTAS DE CITAÇÃO, NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004555-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA TRENTINI (REQUERIDO)

WILMAR TRENTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004555-95.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004604-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAMONITA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES RIBEIRO OAB - MS9820 (ADVOGADO(A))

DENILTON BORGES LEITE OAB - MS15426 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE FRANCELINA MESSIAS RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES MESSIAS GOMES OAB - 074.157.021-15 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004604-39.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos 

Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004783-41.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DAL MOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004783-41.2016.8.11.0045. Intime-se a exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da exceção de 

pré-executividade. Após, venham os autos conclusos. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000314-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MARQUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000314-15.2017.8.11.0045. Compulsando os autos, máxime 

da certidão acostada ao ID n.º 11099778 e da guia expedientes, 

verifica-se que a autarquia requerida não foi devidamente intimada acerca 

do laudo pericial. Diante disto, como medida de prudência e evitar a 

configuração de nulidade processual por cerceamento de defesa, 

Desconstituo a certidão acostada ao ID n.º 15802421, devendo a 

escrivania proceder ao cancelamento do respectivo registro, e, como 

corolário natural, Determino que se intime a autarquia requerida para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do laudo pericial [art. 

477, § 1.º do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001058-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA MICHELE DA COSTA BARRADAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA MARIA LEAL DOS SANTOS (RÉU)

LUCIMAR DOMINGOS GUIMARÃES (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001058-10.2017.8.11.0045. Abra-se vista dos autos à 

Defensoria Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

sobre o pedido acostado ao ID n.º 16039857 [art. 329, inciso II do Código 

de Processo Civil]. Após, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000818-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA NOBRE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000818-21.2017.8.11.0045. À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, Declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes 

para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações 

finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002056-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002056-75.2017.8.11.0045. Expeça-se alvará de liberação, 

da quantia em dinheiro depositada no processo, em prol da requerente, 

registrando-se o referencial de conta informado na certidão acostada ao 

ID n.º 15233645 e ID n.º 15233922. Após, certifique-se a tempestividade 

do recurso interposto. Logo em seguida, remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002102-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SERGIO GALVAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN OAB - MT0015044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PESADAO MECANICA E AUTOPECAS LTDA - ME (RÉU)

JULIANO DI DOMENICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002102-64.2017.8.11.0045. Intimem-se as partes para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir, apresentando de forma fundamentada a sua necessidade. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001527-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE SOUSA DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

VIVIANE SOUSA DE SIQUEIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001527-90.2016.8.11.0045. A determinação de intimação 

da empresa exequente, por ato ordinatório, acostada ao ID n.º 12184602, 

objetivava que a credora se manifestasse acerca da indicação de bens à 

penhora pelas executadas. Logo, apenas como medida de prudência, 

proceda-se novamente à intimação da exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste objetivamente a respeito da indicação de bens 

à penhora. Após, venham conclusos. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002793-15.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU J PUHL & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERILZA GALVAO DA SILVA (RÉU)

GUSTAVO SILVA SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002793-15.2016.8.11.0045. Considerando-se que a 

consumação da citação pessoal dos requeridos, secundada com o 

exaurimento de todos os meios tradicionais de localização, inclusive 

através de pesquisa realizada em bancos de dados de natureza pública 

(ID n.º 4444823, ID n.º 4976377, ID n.º 4976378, ID n.º 4976380, ID n.º 

9134718 e ID n.º 14233834), se frustrou, com lastro no teor do art. 257, 

inciso I do Código de Processo Civil, Determino que se proceda à citação 

dos requeridos, mediante a expedição de edital. Estabeleço, com 

fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo de 60 

(sessenta) dias. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002447-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT (EXECUTADO)

GILSON TOZZI BELMONT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002447-30.2017.8.11.0045. Tendo em vista o grande lapso 

de tempo transcorrido desde a juntada da memória de cálculo acostada ao 

ID n.º 12419494, Determino a intimação da exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente memória de cálculo atualizada da dívida. 

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de bloqueio 

de valores. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004300-11.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINELZA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004300-11.2016.8.11.0045. Intime-se a apelada para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 

1.º do Código de Processo Civil]. Após, remeta-se o processo para o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para fins de exame 

da matéria. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002083-24.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ALENCAR SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002083-24.2018.8.11.0045. Suspendo o processo pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual intime-se a autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100139 Nr: 6017-46.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANE ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 INTIMO o Dr. ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR , OAB/MT 13224, nos 

termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, para 

devolver os autos em referência no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de busca e apreensão dos autos bem como ncorrer no disposto 

no artigo 234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, 

tendo em vista que carga rápida deve ser devolvida até o final do 

expediente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99274 Nr: 5405-11.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM WOLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO, 

KELLY PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 INTIMO o exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco)dias acerca 

das petições de fls. 160/170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112401 Nr: 5138-05.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIVERDE- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENI TEREZINHA BRANCO TRICHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLING CORASSA - 

OAB:18.492, RENE CORASSA - OAB:4972-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO NOVAMENTE A PARTE AUTORA, CONFORME INTIMAÇÃO DE FL. 

60, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, BEM COMO PARA 

QUE COMPROVE O ANDAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA DE FL. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23360 Nr: 1189-51.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ITAMAR LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMO a parte exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) acerca 

do mandado negativo de fl. 138/139.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113258 Nr: 5619-65.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 INTIMO as partes, através de seus procuradores, acerca da penhora 

realizada por termo nos autos, à fl. 116.

 Certifico que, nesta data, expedi a certidão de inteiro teor do ato de 

constrição judicial de penhora, para fins de averbação no Cartório de 

Registro de Imóveis, estando à disposição da exequente para retirada em 

secretaria, no prazo de 05 (cinco) dias.

 INTIMO a parte exequente, para que, no prazo de 10(dez) dias após a 

retirada da certidão, providencie a juntada aos autos da cópia das 

matrículas atualizadas dos bens, com o registro da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 25043 Nr: 2903-46.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REOLON CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA-EPP, PAULO REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT/8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/O, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT, 

IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A

 Intimação da parte autora para dar prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42410 Nr: 2719-51.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMERI ZAMBERLAN COSMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte Exequente para dar prosseguimento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 6884 Nr: 77-23.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA - Agropecuária Comércio e 

Indústria S/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SOLUM FRANCO - 

OAB:1187/RO, ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, JEANNE KARLA 

RIBEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Intimação do(a) Dr(a SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI). OAB-MT Nº 

6394-B , nos termos do disposto no Capítulo 2, Seção 10, da CNGCGJ/MT, 

para devolver os autos em referência no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão dos autos bem como incorrer no disposto no 

artigo 234 do Código de Processo Civil e demais cominações legais, tendo 

em vista que extrapolou o prazo da carga.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23293 Nr: 1110-72.2007.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA AGOSTINHO CAMPOS, CLEUZENI 

PINTO, ELIANE MOREIRA DO AMARAL, VERA LUCIA DE OLIVEIRA, JESUS 

DE JESUS OLIVEIRA, JORACY FERREIRA LEMES, MARILENE ALVES DOS 

SANTOS, SIMONE DIAS, SANDRO APARECIDO WIELGANCZUK, 

SALVADOR DA SILVA GOMES FILHO, FRANCILENE REZENDE BISPO, JAIR 

AUGUSTO ROSSATO BERTHOLDO, TEREZA ROCHA COSTA, ALICE 

MARQUES DE ALMEIDA FRANÇA, JUNIOR BRITO PEREIRA MACIEL, 

CLAUDIANE TAVARES MORAIS, ELIZA CLAUDETE BRIZOLA SILVEIRA, 

JOSEFINA MARIA BRISOLA, MARINETE ALVES REGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Processo n.º 101/2007.

Item I – A intimação dirigida ao endereço registrado/informado no processo 

presume-se válida e consumada, pois configura ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para fins de 

intimações/comunicações processuais [art. 274, parágrafo único do 

Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a intimação dos 

réus Cleuzeni Pinto, Jesus de Jesus Oliveira, Joracy Ferreira Lemes, 

Salvador da Silva Gomes Filho, Franciele Rezende Bispo, Jair Augusto 

Rossato Bertoldo e Sandro Aparecido Wilganzuk, para regularizar a 

representação processual, constatou-se que os requeridos modificaram o 

endereço e atualmente se encontram em lugar incerto e não-sabido (fls. 

558/560).

Portanto, diante deste cenário, reputo válida e aperfeiçoada a intimação 

dos réus, visto que concretizada no endereço cadastrado no processo, e, 

consequentemente, com fundamento no teor do art. 76, § 1.º, inciso II do 

Código de Processo Civil, DECRETO a revelia dos requeridos.

Item II – Considerando-se que a ultimação da citação pessoal dos 

requeridos, secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais 

de localização, se frustrou, com lastro no teor do art. 257, inciso I do 

Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à citação dos réus 

Junior Brito Pereira Maciel, Claudiane Tavares Moraes, Josefina Maria 

Brisola e Marinete Alves Rege, mediante a expedição de edital. Estabeleço, 

com fundamento no art. 257, inciso III do Código de Processo Civil, prazo 

de 60 (sessenta) dias.

Item III – Cumpra-se integralmente a decisão judicial proferida no processo 

que tramita em apenso.

Item IV – Intimem-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37822 Nr: 2859-22.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON BARAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS FOGAÇA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o credor para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105618 Nr: 1602-83.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI HEITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1602-83.2018.811.0045.
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Intime-se, novamente, a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifeste sobre a proposta de acordo formulada pela autarquia 

requerida (fl. 264).

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37752 Nr: 2789-05.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES GUNTZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.L. BITENCOURT CRISTALDO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2789-05.2010.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94381 Nr: 1336-33.2014.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Alyne Mendonça Costa Lima - OAB:14655/MT, 

EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AFONSO DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 14.187

 INTIME-SE o requerido/devedor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o pagamento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108804 Nr: 3261-30.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELEN DE CASTRO SERROU SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PONCIADO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3261-30.2015.811.0045.

Intime-se a requerente, mediante a expedição de carta, guarnecida com 

aviso de recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie 

o andamento no processo, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito [art. 485, inciso II e § 1.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 26444 Nr: 488-56.2008.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSOL INTERTRADING DO BRASIL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Muniz Santos - 

OAB:22384/PR, JAILINE FRASSON - OAB:7.724 OAB - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 Processo n.º 41/2008.

A respeito do retorno do processo do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se às partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem. Não subsistindo manifestação, arquive-se o 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85928 Nr: 5590-20.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CALZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT - 4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580

 Proceda-se à intimação do executado, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86140 Nr: 5826-69.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA BARBOSA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5826-69.2012.811.0045.

Considerando-se que não há oposição da exequente com relação aos 

cálculos de liquidação da dívida apresentados pela executada às fls. 

228/229, com lastro no teor do art. 535, § 3.º do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que se providencie o pagamento da quantia em dinheiro 

devida, mediante Requisição de Pequeno Valor. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14704 Nr: 613-29.2005.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7432
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:2287-B

 Processo n.º 613-29.2005.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença, formulado por Anderson Luis Alves 

contra a União, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que os executados realizaram o pagamento integral da obrigação jurídica 

conforme manifestação do exequente à fl. 183. Portanto, diante desta 

moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 

‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito 

remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112323 Nr: 5098-23.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO JETSKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITO FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:SP/68.723

 Processo n.º 5098-23.2015.811.0045.

Intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35394 Nr: 5440-44.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APROVALE -associação de produtores rurais 

vale do cedro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:5.671-A

 Processo n.º 5440-44.2009.811.0045.

Considerando-se a certidão do oficial de justiça de fl. 79, e que há outro 

endereço do sócio informado no processo, EXPEÇA-SE novo mandado de 

intimação, registrando-se como referenciais de endereço os informados à 

fl. 79 (Rua das Primaveras, casa cinza, ao lado da casa de nº 428, no 

Bairro Bandeirantes) e fl. 38 (Fazenda Santa Lúcia, lote 53, setor 03, linha 

11, zona rural, Lucas do Rio Verde/MT), para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularize a representação processual, constituindo advogado nos 

autos, sob pena de prosseguimento do processo à sua revelia [art. 76, § 

1.º, inciso II do Codigo de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de outubro 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 98333 Nr: 4640-40.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA-LUCAS DO RIO VERDE, 

DULCIMAR RODRIGUES MESQUEITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA RODRIGUES MESQUITA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, André Pezzini - OAB:13.844-A/MT, 

GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:RS/83.410, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Processo n.º 4640-40.2014.811.0045.

Proceda-se ao arquivamento do processo, devendo a Defensoria Pública, 

caso queira vista dos autos, postular no momento oportuno. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29145 Nr: 3147-38.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADECALHA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA-ME, HEDY HANEL, PAULO BRAZ CRISTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:MT/3710, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:MT/7720-B

 Processo n.º 3147-38.2008.811.0045.

Intime-se a exequente, mediante a estrita observância da regra prevista no 

art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste a respeito da configuração da prescrição. 

Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10770 Nr: 2146-91.2003.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO SCHULTZ NETO - 

OAB:8.823

 Processo n.º 2146-91.2003.811.0045.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84235 Nr: 3755-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR PEREIRA DESOUZA SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABITABEM - RIO VERDE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, EDSON SALLES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.382, 

FÁBIO SOUZA PONCE - OAB:MT/9.202, KELI DIANA WEBER VERARDI - 

OAB:15985/B, TAÍSSA MAFFESSONI - OAB:18436/O, THUANY 
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PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT

 Processo n.º 3755-94.2012.811.0045.

Intime-se a executada para que, no prazo de 20 (vinte) dias, cumpra com 

a determinação de fl. 362 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 19 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92351 Nr: 6213-50.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A - 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KREMER KREIN E CIA LTDA, RENATO 

FRANCISCO KREMER, CELSO KREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:27.109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Processo n.º 6213-50.2013.811.0045.

Intime-se a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Solicite-se informações acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida e a remessa de cópia das respostas dos ofícios que visavam 

buscar os endereços da requerida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 101277 Nr: 22181-86.2014.811.0045

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 22181-86.2014.811.0045.

Intime-se a autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83546 Nr: 3038-82.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:257874/SP, RONALDO RAYES - OAB:114.384/SP

 Processo n.º 3038-82.2012.8.11.0045.

À míngua da existência de necessidade de se produzir outros meios de 

prova, DECLARO encerrada a instrução processual e determino a 

abertura de vista dos autos às partes, primeiramente à autora, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115275 Nr: 6816-55.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Porto Alegre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13329-A/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição de fls. 245/248 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96152 Nr: 2866-72.2014.811.0045

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perci Smaniotto Agronegócios Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Marin Rossato - Secretária da 

Secretaria de Finanças de Lucas do Rio Verde/MT, Silmara Boldori dos 

Santos - Supervisora de Tributos da Secretaria de Finanças de Lucas do 

Rio Verde/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 2866-72.2014.811.0045.

Intime-se o impetrante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor dos documentos juntados nas fls. 138/144 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 30 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83682 Nr: 3180-86.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIR GUILHERME HOFFMANN, NELSON FERNANDES, 

ALISSON ENGELBRECHT, JOSE LAURINDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13.412-A, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO DE MAMAN - 

PROCURADOR ESTADO - OAB:

 Processo n.º 3180-86.2012.811.0045.

Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo 

requerido.

 Intime-se o autor/apelado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente as contrarrazões [art. 1.010, § 1.º do Código de Processo Civil]. 

Após, remeta-se o processo para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para fins de exame da matéria.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004632-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO(A))
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LUIZ ANTONIO VENTORINI OAB - MT24425/B (ADVOGADO(A))

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E S G PRESTADORA DE SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

G E S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

EL SHADAY PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

AL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

FAC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004632-07.2018.8.11.0045. Como é cediço, o interesse 

processual funda-se na conclusão de que o provimento judicial pleiteado 

pela parte deve ser necessário e adequado. Faltará interesse processual 

toda vez que o litigante não necessitar da tutela jurisdicional para a 

obtenção do direito que alega possuir, seja porque a parte contrária não 

se nega a satisfazê-lo, ou porque o próprio ordenamento não exige que o 

direito pretendido deva ser exercido através de manifestação judicial, 

sendo este o requisito da necessidade. Portanto, neste diapasão de 

idéias, conclui-se, por força de proposição lógica, que é desnecessária e 

inadequada a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, 

quando as empresas requeridas, no âmbito do Termo de Ajuste de 

Conduta nº 35/2018, firmado com o Ministério Público do Trabalho, já se 

obrigaram a fornecê-los à empresa requerente. De fato, não há 

necessidade de formação de novo título executivo (judicial), em sede de 

ação exibitória, quando os documentos podem ser obtidos na via 

executiva, já que o TAC tem eficácia de título executivo extrajudicial, por 

força do disposto no art. 5.º, § 6.º da Lei nº 7.347/1985. Além disso, 

apesar do caráter meramente satisfativo da ação cautelar de exibição de 

documentos, verifica-se que a empresa requerente, na letra ‘c’ da petição 

inicial, faz menção expressa à formulação do pedido principal, de modo 

que, devido à relação de instrumentalidade entre as ações (cautelar e 

principal), não se pode formar um juízo seguro acerca da efetiva 

competência da Justiça Comum Estadual para deliberar sobre a matéria a 

ser debatida na ação principal. Por via de consequência, diante desta 

moldura, com fundamento no conteúdo do art. 321 do Código de Processo 

Civil, Determino que a parte autora providencie, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emenda da petição inicial para que: a) justifique a necessidade do 

ajuizamento da presente ação de exibição de documentos; b) esclareça o 

objeto da ação principal, se possível; e c) comprove o recolhimento das 

custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001723-60.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOULHOSA & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO OAB - MT0011974A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processos n.º 1001723-60.2016.8.11.0045. A conexão de ações, que 

tramitam em juízos de varas diferentes, e que induz a necessidade de 

reunião de processos, configura-se como o vínculo de semelhança, 

determinado entre duas ou mais demandas judiciais, ainda que de maneira 

parcial, relacionado à identidade de causa de pedir ou pedido, e que 

evidencia, ainda que remotamente, a possibilidade concreta de prolação 

de decisões judicias conflitantes/divergentes, fruto da preexistência de um 

caráter de prejudicialidade de uma ação em prejuízo da outra demanda 

[art. 55 do Código de Processo Civil]. O exame da conveniência do 

julgamento simultâneo dos processos deve se concretizar “caso-a-caso”, 

de acordo com a natureza da matéria controvertida e elementos 

identificadores da hipótese concreta, atendido o objetivo de evitar 

decisões judiciais conflitantes e privilegiar a economia processual. Nesta 

senda, reputam-se conexas a ação de execução de título extrajudicial e a 

ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico [art. 55, § 2.º, inciso I 

do Código de Processo Civil]. Pois bem. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, deflui-se que, em 01/08/2016, a requerente 

propôs o presente procedimento de tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente para o fim de requerer a sustação do protesto referente às 

duplicatas n.º 1971, 29102, 29098 e 29099, e, na data de 03/10/2016, nos 

mesmos autos, formulou o pedido principal para o fim de propor ação 

declaratória de inexistência de débito, com a finalidade de declarar 

inexistente a dívida materializada através das duplicatas retro 

mencionadas. Ocorre que, anteriormente, em 01/07/2016, a requerida já 

havia proposto ação de execução em desfavor da requerente, a qual 

tramita no 34.ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo, sob o n.º 1068005-92.2016.8.26.0100, e visa à 

execução de diversos contratos celebrados entre as partes, dentre os 

quais, alguns estão materializados através das mesmas duplicatas 

discutidas na presente ação. Diante disto, em um primeiro momento, tendo 

em vista que as ações possuem a mesma causa de pedir, qual seja, as 

mesmas duplicatas, tendo risco de decisões conflitantes, há necessidade 

de reunião dos processos. A ratificar tal posicionamento, extraem-se da 

jurisprudência os seguintes julgados em casos semelhantes: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONEXÃO. Reputam-se conexas duas ou mais 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir na forma do 

art. 55 do CPC, aplicando-se este disposto à execução de título 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico (art. 

55, §2º, I, do CPC). Os processos de ações conexas serão reunidos para 

decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (art. 55, 

§1º, do CPC). Agravo provido. (Agravo de Instrumento Nº 70077197929, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em 06/06/2018). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

FIANÇA. CONEXÃO. Art. 55, § 2º, I, do novo CPC. Necessidade de 

tramitação de ambos os feitos no mesmo juízo, o que não implica a 

suspensão da execução, salvo se concedida a tutela de urgência 

postulada, que deverá ser apreciada pelo juízo competente. Precedente. 

RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075012088, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 05/10/2017). D’outra banda, deveras, conforme 

alegado pela requerente, em regra, o foro competente para a cobrança 

judicial da duplicata é a praça de pagamento constante do título [art. 17 da 

Lei n.º 5.474/1968]. Porém, não é possível extrair das duplicatas 

acostadas aos autos qual a praça de pagamento, posto que o campo 

“praça de pagamento” ficou sem preenchimento (‘vide’ as duplicatas 

acostadas ao ID n.º 1618206, pág. 5, ID n.º 1618209, pág. 5, ID n.º 

1618210, pág. 4 e 1618212, pág. 7), o que é, inclusive, requisito de 

exigibilidade da duplicata [art. 2.º, § 1.º, inciso VI da Lei n.º 5.474/1968], e 

deve ser analisado pelo juízo da execução. Não prospera a alegação de 

que, na ausência do preenchimento da praça de pagamento, deve ser 

levado em conta o domicílio do devedor, ou do protesto cambial. Não há 

previsão legal para esta interpretação. Nesta mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça o seguinte: RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE 

DUPLICATA PROTESTADA. FORO DO LOCAL DO CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO. ART. 100, IV, "D", DO CPC E ART. 17 DA LEI N. 5.474/68. 

PROTESTO. NÃO ALTERAÇÃO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. 1. Nos 

termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968, c/c o art. 100, IV, "d", do CPC, é 

competente o foro do local da obrigação para a cobrança judicial da 

duplicata. 2. O protesto do título não altera o foro para a propositura da 

ação de execução da duplicata. 3. Recurso especial provido. (REsp 

1306980/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015) – grifo inexistente no 

texto original. Assim, segundo a legislação de regência, a reunião das 

ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão 

decididas simultaneamente [art. 58 do Código de Processo Civil]. Nesta 

senda, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo 

[art. 58 do Código de Processo Civil]. Diante disto, tendo em vista que a 

presente ação foi distribuída posteriormente, em 01/08/2016, sendo que a 

ação de execução sob o n.º 1068005-92.2016.8.26.0100, foi distribuída 

anteriormente, em 01/07/2016, tenho que o Juízo da 34.ª Vara Cível do 

Foro Central Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo é o juízo 
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prevento para julgar em conjunto as ações. Ante o exposto Declino Da 

Competência e Determino a remessa dos autos ao Juízo da 34.ª Vara Cível 

do Foro Central Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

31 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003151-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO BARSAGLINI JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003151-43.2017.811.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão promovida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

em desfavor de Wilson Roberto Barsaglini Junior, ambos já qualificados. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a requerente manifestou, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento dos atos do processo, 

mencionando que as partes transigiram extrajudicialmente, o que revela a 

ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de 

consequência, dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência 

da parte adversa, visto que não ocorrida a citação [art. 485, § 4.º do 

Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Custas 

judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial. Sem 

honorários advocatícios, visto que não ocorrida a citação. Indefiro o 

pedido de desbloqueio do veículo, pois não subsiste decisão judicial 

impondo a inserção de restrição na base de dados do Renavam, com 

fundamento no art. 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969. Indefiro, também, o 

pedido de exclusão do registro do nome do réu dos cadastros de 

inadimplentes, visto que constitui ônus da empresa requerente realizar, na 

via extrajudicial, esta medida. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003464-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON MORAES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003464-67.2018.811.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão promovida por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda 

em desfavor de Alisson Moraes da Costa, ambos já qualificados. Vieram 

os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a requerente manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento dos atos do processo, mencionando que o 

requerido pagou o débito na via extrajudicial, o que revela a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte 

adversa, visto que não ocorrida a citação [art. 485, § 4.º do Código de 

Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

o requerimento de desistência e, como consequência direta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Custas judiciais 

liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial. Sem honorários 

advocatícios, visto que não ocorrida a citação. Indefiro o pedido de 

desbloqueio do veículo, pois não subsiste decisão judicial impondo a 

inserção de restrição na base de dados do Renavam, com fundamento no 

art. 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969. Indefiro, também, o pedido de 

devolução do mandado de busca e apreensão, porque não fora expedido. 

Preclusa a decisão, arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002736-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE NABA SIMONATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002736-60.2018.811.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial formulada por Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT contra 

Rosane Naba Simonato, em que objetiva compelir a executada a efetivar o 

pagamento da obrigação jurídica. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que as partes litigantes 

firmaram transação civil com o objetivo de por fim à celeuma estabelecida, 

conforme se evola do conteúdo do documento arquivado no evento nº 

12415077. Cumpre destacar, também, que conforme se extrai do conteúdo 

do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou 

que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação da transação civil, visto que em consonância 

com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão, e, como 

consequência, Julgo Extinto o presente feito, com julgamento do mérito, 

com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ c/c o art. 924, incisos II e III, 

ambos do Código de Processo Civil/2015. Custas integralizadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Preclusa a decisão judicial, arquive-se o 

processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001929-74.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO OAB - SP270628 (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CARLA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001929-74.2016.811.0045. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão promovida por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A, sucedida por Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios – Não Padronizados, em desfavor de Tatiane Carla 

Teixeira, todas já qualificadas. Vieram os autos conclusos para 

deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, depreende-se que a parte requerente 

manifestou, de maneira expressa, a intenção de não mais imprimir 

andamento dos atos do processo, mencionando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, o que revela a ausência de interesse em obter a 

prestação jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência de 

necessidade de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não 

ocorrida a citação [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe. Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII 
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do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito. Custas judiciais liquidadas quando do 

ajuizamento da petição inicial. Sem honorários advocatícios, visto que não 

ocorrida a citação. Indefiro o pedido de desbloqueio do veículo, pois não 

subsiste decisão judicial impondo a inserção de restrição na base de 

dados do Renavam, com fundamento no art. 3.º do Decreto-lei n.º 

911/1969. Preclusa esta decisão judicial, arquive-se o processo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003663-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FELINA BALBINA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003663-89.2018.811.0045. Cuida-se de Ação 

Previdenciária promovida por Felina Balbina de França contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos já qualificados no processo. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que a requerente manifestou, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento dos atos do processo, o que 

revela a ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via 

de consequência, dado a ausência de necessidade de obter-se a 

anuência da parte adversa, visto que não ocorrida a citação [art. 485, § 

4.º do Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Sem 

custas, dado à concessão da assistência judiciária gratuita. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003507-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPES MALFATTO GOTHARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003507-04.2018.811.0045. Cuida-se de Ação 

Previdenciária promovida por Floripes Malfatto Gothardo contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos já qualificados no processo. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo 

a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

depreende-se que o requerente manifestou, de maneira expressa, a 

intenção de não mais imprimir andamento dos atos do processo, o que 

revela a ausência de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via 

de consequência, dado a ausência de necessidade de obter-se a 

anuência da parte adversa, visto que não ocorrida a citação [art. 485, § 

4.º do Código de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no 

conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o requerimento de desistência e, como consequência direta, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Sem 

custas, dado à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Preclusa esta decisão judicial, arquive-se o processo. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001483-71.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO GADZISKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDO SANTOS ROSA (REQUERIDO)

HABITABEM - RIO VERDE IMOVEIS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

PAULO SERGIO FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001483-71.2016.8.11.0045. Cuida-se de Ação de 

Obrigação de Fazer a Transferência de Bem Imóvel, promovida por José 

Geraldo Gadziski contra Paulo Sérgio Ferreira de Souza, Onildo Santos 

Rosa e Habitabem – Rio Verde Imóveis Eirelli-EPP, todos já qualificados no 

processo. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, depreende-se que o requerente manifestou, de maneira 

expressa, a intenção de não mais imprimir andamento dos atos do 

processo, revelando a ausência de interesse em obter a prestação 

jurisdicional. Por via de consequência, diante do consentimento tácito da 

requerida Habitabem, aliado à ausência de necessidade de obter-se a 

anuência dos requeridos Paulo Sérgio Ferreira de Souza e Onildo Santos 

Rosa, visto que não foram citados [art. 485, § 4.º do Código de Processo 

Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido do autor de 

desistência da ação, na forma do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do mesmo Diploma 

legal. Com espeque no conteúdo dos arts. 85, §2º e 90, ambos do Código 

de Processo Civil, Condeno o requerente no pagamento das custas 

judiciais e de honorários advocatícios ao patrono da requerida Habitabem, 

fixados no percentual de 10% do valor da causa, considerando-se a 

natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Fica suspensa a exigibilidade 

do pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogado, 

destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao requerente, em razão 

do fato da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 

98, § 3.º do Código de Processo Civil]. Preclusa a decisão judicial, 

arquive-se o processo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000582-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BRUNETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1000582-35.2018.8.11.0045. Requerente: Terezinha Brunetto. Requerido: 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: Cristiano dos 

Santos Fialho. Data: 31 de outubro de 2018. Terezinha Brunetto, 

devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, em que 

aduziu, em síntese, ter postulado a concessão de sua aposentadoria por 

tempo de contribuição, mas o pedido foi negado porque não reconhecido, 

como tempo de serviço, o período de 15 anos de atividade rurícola 

exercida em regime de economia familiar. Acrescentou estar equivocada a 

decisão administrativa, salientando que o período de atividade rural deve 

ser computado para fins de aposentadoria. Requereu, ao final, a 

procedência do pedido, para que fosse reconhecido e averbado o período 

de atividade rural e condenado o réu a conceder a aposentadoria por 

tempo de contribuição, desde o requerimento administrativo. Foi indeferida 

a tutela de urgência e efetivada a citação da autarquia requerida. A 
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autarquia ré apresentou resposta, ocasião em que argumentou que a 

requerente não preenche os requisitos legais para fazer ‘jus’ ao benefício 

previdenciário da aposentadoria híbrida. Pugnou, ao final, pela 

improcedência do pedido. Aprazada audiência de instrução e julgamento, 

foi colhido o depoimento pessoal da autora e inquiridas duas testemunhas. 

Encerrada a instrução, tão somente a parte autora apresentou alegações 

finais orais, de maneira remissiva à petição inicial. Vieram os autos 

conclusos para deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. Não 

subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme se 

denota do exame dos autos, os ditames processuais foram observados, 

não existindo quaisquer nulidades processuais a serem decretadas. 

Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à 

realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições 

da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de 

fundo da demanda. Deveras, a aposentadoria por tempo de contribuição 

foi criada pela Emenda Constitucional nº 20/98, em substituição à antiga 

aposentadoria por tempo de serviço. Antes da promulgação da citada 

Emenda Constitucional, a aposentadoria por tempo de serviço era devida 

aos homens, a partir dos 30 anos de serviço, e às mulheres, a partir dos 

25 anos de serviço, consoante disciplina dos artigos 52 e 53 da Lei 

8.213/91. Existiam, portanto, dois tipos de aposentadoria por tempo de 

serviço: I) aposentadoria proporcional por tempo de serviço, concedida 

entre os 25 e os 29 anos de serviço, para as mulheres, e entre os 30 e 34 

anos de serviço para os homens, com renda mensal inicial adequada ao 

tempo cumprido, qual seja, 70% do salário-de-benefício, acrescido de 6% 

para cada novo ano acrescido ao mínimo, até chegar aos 94%; II) 

aposentadoria integral por tempo de serviço, concedida aos 30 anos de 

serviço, para as mulheres, e aos 35 anos de serviço, para os homens, 

com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício. O artigo 202, 

§1º da Constituição Federal, em sua redação anterior à reforma 

previdenciária, também disciplinava a matéria, facultando a aposentadoria 

proporcional a partir dos 30 anos de serviço, para os homens, e dos 25, 

para as mulheres. Previu, ainda, a referida Emenda Constitucional nº 

20/98, regras de transição, garantindo aos segurados inscritos no RGPS 

até 16/12/1998, inclusive oriundos de outro regime de Previdência Social, o 

direito à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que cumprida a 

carência exigida e atendidos os requisitos legais [arts. 187 e 188 do 

Decreto nº 3.048/1999]. Aos segurados inscritos no RGPS a partir de 

17/12/1998, inclusive os oriundos de outro regime de Previdência Social, 

desde que cumprida a carência exigida, restou garantido o direito à 

aposentadoria por tempo de contribuição, desde que comprovem: a) 35 

anos de contribuição, se homem; b) 30 anos de contribuição, se mulher. 

Para além disso, o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98 

estabeleceu que “observado o disposto no art. 40, §10, da Constituição 

Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para 

efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será 

contado como tempo de contribuição”. Portanto, em que pese a nova 

denominação do benefício, a citada emenda determinou que se considera 

como tempo de contribuição, até que lei específica discipline a matéria, o 

que a legislação vigente quando do advento da reforma considera como 

tempo de serviço. Como ainda não foi editada nova legislação, deve ser 

aplicado, quanto ao tempo de serviço, o disposto no artigo 55 da Lei nº 

8.213/1991. Tem-se, pois, como tempo de serviço o tempo de vínculo 

previdenciário, na condição de segurado facultativo ou obrigatório, 

satisfeitos os requisitos legais, sendo, ainda, tomados como tempo de 

serviço os períodos elencados no artigo 55 da Lei nº 8.213/1991, entre 

eles, o tempo de serviço como trabalhador rural anterior à publicação da 

referida Lei, ocorrida em 31/10/1991. Aliás, o parágrafo segundo do artigo 

55 da Lei 8.213/1991 é expresso: “o tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início da vigência da Lei 8.213/91, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência”. Dessa forma, 

apresenta-se perfeitamente possível o cômputo do tempo de serviço rural 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/1991, independentemente do 

recolhimento de contribuições, para fins de concessão de aposentadoria 

urbana por tempo de serviço [STJ, AR 4.094/SP, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 08/10/2012; STJ, AgRg 

no REsp 697.213/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 

04/08/2014]. Por outro lado, o cômputo do tempo de labor rurícola, na 

condição de segurado especial, posterior à vigência da Lei n.º 8.213/1991, 

somente pode ser utilizado se recolhidas as necessárias contribuições 

facultativas, como contribuinte individual. Esta é a inteligência do art. 39 da 

Lei nº 8.213/1991. Efetivamente, o conteúdo do enunciado da Súmula n.º 

272 do STJ traduz essa orientação, e registra, de maneira taxativa, que: 

“O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à 

contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente 

faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições 

facultativas”. Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido 

no processo, mormente o conteúdo do despacho saneador encartado no 

evento nº 15170451, deflui-se que a questão em debate consiste na 

possibilidade de se reconhecer o período de 15 anos de atividade rurícola, 

em regime de economia familiar, contado a partir da data em que a 

requerente completou 12 (doze) anos de idade (12/02/1972), para, 

somado ao período de trabalho urbano reconhecido administrativamente, 

propiciar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à 

autora. Apresenta-se possível, portanto, no presente caso, a análise do 

direito da autora de obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição com cômputo do alegado período de atividade rurícola anterior 

à vigência da Lei nº 8.213/1991, independentemente de indenização, 

razão pela qual passo à análise da comprovação, pela postulante, do seu 

alegado tempo de exercício de atividade rural, em regime de economia 

familiar, no período compreendido entre 12/02/1972 e 12/02/1987. 

Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que a 

autora logrou comprovar, mediante a apresentação de prova 

documental/material, o exercício de atividade laboral rural, em regime de 

economia familiar, consoante se pode extrair do teor dos seguintes 

documentos: a) certidão de casamento dos pais da requerente, datada de 

1959, em que o genitor é qualificado como agricultor; b) certificado de 

isenção de serviço militar, datado de 1960, em que o pai da requerente é 

qualificado como agricultor; c) declaração de rendimentos de pessoa 

física, datado de 1971, em que o pai da requerente é qualificado como 

agricultor; d) certidão de casamento da requerente, datada de 1982, 

apontando que residia em Quilombo/SC; e) certidão de nascimento do filho 

da requerente, ocorrido em 05/01/1984, em que o pai é qualificado como 

agricultor; f) registro de batizado do filho da requerente, datado de 1984, 

apontando que residia em Quilombo/SC; g) identidade de beneficiário do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em nome do pai da requerente, 

datado de 1985; h) notas fiscais de produtor rural, em nome do pai da 

requerente, datadas de 1987 e 1988; i) certificado de cadastro do ITR, em 

nome do pai da requerente, datado de 1988 (eventos nº 11794555 – pág. 

15/30 e nº 11794568 – pág. 1/5). Ao esmiuçar o conteúdo da prova 

testemunhal produzida denota-se que a requerente de fato, durante o 

intervalo de tempo anterior ao exercício da atividade urbana, 

desempenhou atividades rurícolas. Com o objetivo de corroborar com tais 

assertivas, lanço mão do conteúdo do depoimento prestado pela 

testemunha Raimundo Ernesto Cela (evento nº 16127973), que disse que 

a autora residia junto com os pais, na Linha Canela, município de 

Quilombo/SC, onde a família trabalhava na agricultura, produzindo para a 

própria subsistência. A testemunha Marines Pedruzzi Favarretto, no 

mesmo sentido (evento nº 16127970), declarou que conhece a autora 

desde criança, referindo que ela morava em Quilombo/SC, juntamente com 

os pais, os quais trabalhavam na roça, para a própria subsistência. A 

autora deixou as lides campesinas por volta do ano 2000, quando passou 

a residir em Mato Grosso. Portanto, diante desta moldura, quanto ao 

período laborado na agricultura, entre 12/02/1972 e 12/02/1987, não há 

dúvida alguma, restou perfeitamente comprovado nos autos. Há 

documentos mais do que suficientes, corroborados pela prova 

testemunhal, dando conta que a autora trabalhou na agricultora durante o 

período questionado. Importante ressaltar, por oportuno, a possibilidade de 

computar o trabalho rural mesmo antes dos 14 anos de idade (na hipótese 

o autor pretende a partir dos 12 anos), em razão de que a norma 

Constitucional que impedia o trabalho de menores de 14 anos (atualmente 

16 anos) tem a finalidade de proteger o adolescente, não podendo ser 

interpretada em prejuízo deste [cnf. STJ: AgRg no RESP 419601/SC, 6ª T, 

Rel. Min. Paulo Medina, DJ 18/04/2005; STF: AI 529694/RS, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, 2ª T, j. 15/02/2005]. Por sua vez, o período de labor urbano, 

correspondente a 16 anos, 2 meses e 6 dias, foi reconhecido na via 

administrativa (evento nº 11794568 – pág. 18), e também encontra-se 

incontroverso no processo, na medida em que a autarquia requerida 

deixou de impugná-lo nas suas manifestações [art. 341 do Código de 

Processo Civil]. Por via de consequência, considerados os períodos de 

atividade rural e urbana acima mencionados, deflui-se que a requerente, 

quando do pedido administrativo (DER 09/08/2017), contava com mais de 

30 anos de tempo de serviço, o que lhe garante o direito à aposentadoria 
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por tempo de contribuição. Cumpre lembrar, por sua vez, que de acordo 

com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as 

condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária 

sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que 

se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Por derradeiro, partindo da premissa consistente no fato de 

que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo fato de que 

a parte autora comprovou o preenchimento dos requisitos para obtenção 

da aposentadoria por tempo de contribuição — (‘fumus boni iuris’) e o 

perigo da demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco 

que o não pagamento do benefício previdenciário pode catalisar ao 

requerente, já que se trata de beneplácito que tem natureza 

eminentemente alimentar — (‘periculum in mora’), considero que se 

encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão da tutela 

de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil]. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Terezinha Brunetto 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) 

Conceder a tutela de urgência, para o fim de Determinar que a autarquia 

requerida tome as providências necessárias no sentido de proceder à 

implantação do benefício aposentadoria por tempo de contribuição, em 

favor da requerente Terezinha Brunetto, dentro do prazo improrrogável de 

20 (vinte) dias; b) Reconhecer o período de atividade rurícola, exercida 

pela requerente Terezinha Brunetto, na condição de segurado especial, 

compreendido entre 12/02/1972 e 12/02/1987, e, como consequência 

direta, Determinar que a autarquia requerida promova a respectiva 

averbação junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais da autora; 

c) Condenar a autarquia requerida a conceder, em favor da requerente 

Terezinha Brunetto, o benefício da aposentadoria por tempo de 

contribuição, com efeitos a partir do requerimento administrativo 

(09/08/2017), devendo sobre as parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente incidir juros de mora desde a citação ou desde 

quando devidas, se posteriores à citação, segundo a remuneração oficial 

da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, desde 

quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; d) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de outubro de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004393-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO DRESCHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1004393-37.2017.8.11.0045. Requerente: Edio Drescher. Requerido: INSS 

– Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: Cristiano dos Santos 

Fialho. Data: 31 de outubro de 2018. Edio Drescher, devidamente 

qualificado, ajuizou Ação Previdenciária contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, regularmente qualificado, em que aduziu, em 

síntese, ter postulado a concessão de sua aposentadoria por tempo de 

contribuição, mas o pedido foi negado porque não reconhecido, como 

tempo de serviço, o período de 15 anos de atividade rurícola exercida em 

regime de economia familiar. Acrescentou estar equivocada a decisão 

administrativa, salientando que o período de atividade rural deve ser 

computado para fins de aposentadoria. Requereu, ao final, a procedência 

do pedido, para que fosse reconhecido e averbado o período de atividade 

rural e condenado o réu a conceder a aposentadoria por tempo de 

contribuição, desde o requerimento administrativo. Foi indeferida a tutela 

de urgência e efetivada a citação da autarquia requerida. A autarquia ré 

apresentou resposta, ocasião em que argumentou que o requerente não 

preenche os requisitos legais para fazer ‘jus’ ao benefício previdenciário 

invocado. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Aprazada 

audiência de instrução e julgamento, foi colhido o depoimento pessoal do 

autor e inquiridas duas testemunhas. Encerrada a instrução, tão somente 

a parte autora apresentou alegações finais orais, de maneira remissiva à 

petição inicial. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Não subsistem questões preliminares que 

demandem análise e, conforme se denota do exame dos autos, os ditames 

processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades 

processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e 

superada a etapa, referente à realização do exame dos requisitos de 

admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), 

passo a análise da questão de fundo da demanda. Deveras, a 

aposentadoria por tempo de contribuição foi criada pela Emenda 

Constitucional nº 20/98, em substituição à antiga aposentadoria por tempo 

de serviço. Antes da promulgação da citada Emenda Constitucional, a 

aposentadoria por tempo de serviço era devida aos homens, a partir dos 

30 anos de serviço, e às mulheres, a partir dos 25 anos de serviço, 

consoante disciplina dos artigos 52 e 53 da Lei 8.213/91. Existiam, 

portanto, dois tipos de aposentadoria por tempo de serviço: I) 

aposentadoria proporcional por tempo de serviço, concedida entre os 25 e 

os 29 anos de serviço, para as mulheres, e entre os 30 e 34 anos de 

serviço para os homens, com renda mensal inicial adequada ao tempo 

cumprido, qual seja, 70% do salário-de-benefício, acrescido de 6% para 

cada novo ano acrescido ao mínimo, até chegar aos 94%; II) 

aposentadoria integral por tempo de serviço, concedida aos 30 anos de 

serviço, para as mulheres, e aos 35 anos de serviço, para os homens, 

com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício. O artigo 202, § 

1.º da Constituição Federal, em sua redação anterior à reforma 

previdenciária, também disciplinava a matéria, facultando a aposentadoria 

proporcional a partir dos 30 anos de serviço, para os homens, e dos 25, 

para as mulheres. Previu, ainda, a referida Emenda Constitucional nº 

20/98, regras de transição, garantindo aos segurados inscritos no RGPS 

até 16/12/1998, inclusive oriundos de outro regime de Previdência Social, o 

direito à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que cumprida a 

carência exigida e atendidos os requisitos legais [arts. 187 e 188 do 

Decreto nº 3.048/1999]. Aos segurados inscritos no RGPS a partir de 

17/12/1998, inclusive os oriundos de outro regime de Previdência Social, 

desde que cumprida a carência exigida, restou garantido o direito à 

aposentadoria por tempo de contribuição, desde que comprovem: a) 35 

anos de contribuição, se homem; b) 30 anos de contribuição, se mulher. 

Para além disso, o artigo 4º da Emenda Constitucional nº 20/98 

estabeleceu que “observado o disposto no art. 40, §10, da Constituição 

Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para 

efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será 

contado como tempo de contribuição”. Portanto, em que pese a nova 

denominação do benefício, a citada emenda determinou que se considera 

como tempo de contribuição, até que lei específica discipline a matéria, o 

que a legislação vigente quando do advento da reforma considera como 

tempo de serviço. Como ainda não foi editada nova legislação, deve ser 

aplicado, quanto ao tempo de serviço, o disposto no artigo 55 da Lei nº 

8.213/1991. Tem-se, pois, como tempo de serviço o tempo de vínculo 

previdenciário, na condição de segurado facultativo ou obrigatório, 

satisfeitos os requisitos legais, sendo, ainda, tomados como tempo de 

serviço os períodos elencados no artigo 55 da Lei nº 8.213/1991, entre 

eles, o tempo de serviço como trabalhador rural anterior à publicação da 
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referida Lei, ocorrida em 31/10/1991. Aliás, o parágrafo segundo do artigo 

55 da Lei 8.213/1991 é expresso: “o tempo de serviço do segurado 

trabalhador rural, anterior à data de início da vigência da Lei 8.213/91, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondentes, exceto para efeito de carência”. Dessa forma, 

apresenta-se perfeitamente possível o cômputo do tempo de serviço rural 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/1991, independentemente do 

recolhimento de contribuições, para fins de concessão de aposentadoria 

urbana por tempo de serviço [STJ, AR 4.094/SP, Rel. Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe de 08/10/2012; STJ, AgRg 

no REsp 697.213/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 

04/08/2014]. Por outro lado, o cômputo do tempo de labor rurícola, na 

condição de segurado especial, posterior à vigência da Lei nº 8.213/91, 

somente pode ser utilizado se recolhidas as necessárias contribuições 

facultativas, como contribuinte individual. Esta é a inteligência do art. 39 da 

Lei nº 8.213/1991. Efetivamente, o conteúdo do enunciado da Súmula n.º 

272 do STJ traduz essa orientação, e registra, de maneira taxativa, que: 

“O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à 

contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente 

faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições 

facultativas”. Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido 

no processo, deflui-se que a questão em debate consiste na possibilidade 

de se reconhecer o período de 15 anos de atividade rurícola, em regime de 

economia familiar, contado a partir da data em que o requerente completou 

12 (doze) anos de idade (05/04/1971), para, somado ao período de 

trabalho urbano reconhecido administrativamente, propiciar a concessão 

da aposentadoria por tempo de contribuição ao autor. Apresenta-se 

possível, portanto, no presente caso, a análise do direito do autor de 

obtenção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição com 

cômputo do alegado período de atividade rurícola anterior à vigência da Lei 

nº 8.213/1991, independentemente de indenização, razão pela qual passo 

à análise da comprovação, pelo postulante, do seu alegado tempo de 

exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, no período 

compreendido entre 05/04/1971 e 05/04/1986. Segundo os informes 

produzidos no processo, depreende-se que o autor logrou comprovar, 

mediante a apresentação de prova documental/material, o exercício de 

atividade laboral rural, em regime de economia familiar, consoante se pode 

extrair do teor dos seguintes documentos: a) certidões de nascimento do 

requerente e seu irmão, datadas de 1959 e 1964, em que os pais são 

qualificados como agricultores; b) certidão de emancipação do requerente, 

datada de 1979, em que os pais são qualificados como agricultores; c) 

registro de imóvel rural, datado de 1980, em que o requerente, seu irmão e 

seus pais são qualificados como agricultores; d) demonstrativos de 

entrada e saída de suínos, datados de 1985 e 1986, em que o requerente 

é qualificado como produtor; e) notas fiscais relativas à venda de suínos e 

de leite, datadas de 1986, 1987 e 1988, em que o autor figura como 

remetente/vendedor; f) contrato de parceria agrícola, datado de 1988, em 

que o requerente figura na condição de contratante/proprietário de um lote 

rural de 14,5ha (eventos nº 10524968 – pág. 15/30 e nº 10524986 – pág. 

1/11). Ao esmiuçar o conteúdo da prova testemunhal produzida denota-se 

que o requerente de fato, durante o intervalo de tempo anterior ao 

exercício da atividade urbana, desempenhou atividades rurícolas. Com o 

objetivo de corroborar com tais assertivas, lanço mão do conteúdo do 

depoimento prestado pela testemunha Ademar Antônio Neumeister (evento 

nº 15600532), que disse que conhece o autor desde criança, referindo 

que ele residiu com os pais até por volta do ano de 1988, na Linha Santa 

Cruz, município de Três Arroios/RS, onde a família trabalhava numa colônia 

e meia de terra, produzindo para a própria subsistência. A testemunha 

Ademir Luis Neumeister, no mesmo sentido (evento nº 9682983), declarou 

que o autor morou com os pais até ao ano de 1988, num sítio de 

aproximadamente uma colônia e meia de terra, onde produzia para a 

própria subsistência. Portanto, diante desta moldura, quanto ao período 

laborado na agricultura, entre 05/04/1971 e 05/04/1986, não há dúvida 

alguma, restou perfeitamente comprovado nos autos. Há documentos mais 

do que suficientes, corroborados pela prova testemunhal, dando conta 

que o autor trabalhou na agricultora durante o período questionado. 

Importante ressaltar, por oportuno, a possibilidade de computar o trabalho 

rural mesmo antes dos 14 anos de idade (na hipótese o autor pretende a 

partir dos 12 anos), em razão de que a norma Constitucional que impedia o 

trabalho de menores de 14 anos (atualmente 16 anos) tem a finalidade de 

proteger o adolescente, não podendo ser interpretada em prejuízo deste 

[cnf. STJ: AgRg no RESP 419601/SC, 6ª T, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 

18/04/2005; STF: AI 529694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T, j. 

15/02/2005]. Por sua vez, o período de labor urbano, correspondente a 24 

anos e 6 dias, foi reconhecido na via administrativa (evento nº 10524986 – 

pág. 19), e encontra-se incontroverso no processo, na medida em que a 

autarquia requerida deixou de impugná-lo nas suas manifestações [art. 

341 do Código de Processo Civil]. Por via de consequência, considerados 

os períodos de atividade rural e urbana acima mencionados, deflui-se que 

o requerente, quando do pedido administrativo (DER 02/10/2017), contava 

com mais de 35 anos de tempo de serviço, o que lhe garante o direito à 

aposentadoria por tempo de contribuição. Cumpre lembrar, por sua vez, 

que de acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Tema nº 

905/STJ, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/1991. Quanto aos 

juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 

11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018]. Por derradeiro, partindo da 

premissa consistente no fato de que a plausibilidade do direito invocado — 

caracterizado pelo fato de que a parte autora comprovou o preenchimento 

dos requisitos para obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição 

— (‘fumus boni iuris’) e o perigo da demora da prestação jurisdicional — 

corporificado pelo risco que o não pagamento do benefício previdenciário 

pode catalisar ao requerente, já que se trata de beneplácito que tem 

natureza eminentemente alimentar — (‘periculum in mora’), considero que 

se encontram presentes as hipóteses que autorizam a concessão da 

tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil]. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial por Edio Drescher 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) 

Conceder a tutela de urgência, para o fim de Determinar que a autarquia 

requerida tome as providências necessárias no sentido de proceder à 

implantação do benefício aposentadoria por tempo de contribuição, em 

favor do requerente Edio Drescher, dentro do prazo improrrogável de 20 

(vinte) dias; b) Reconhecer o período de atividade rurícola, exercida pelo 

requerente Edio Drescher, na condição de segurado especial, 

compreendido entre 05/04/1971 e 05/04/1986, e, como consequência 

direta, Determinar que a autarquia requerida promova a respectiva 

averbação junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais do autor; c) 

Condenar a autarquia requerida a conceder, em favor do requerente Edio 

Drescher, o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, com 

efeitos a partir do requerimento administrativo (02/10/2017), devendo 

sobre as parcelas vencidas e não pagas administrativamente incidir juros 

de mora desde a citação ou desde quando devidas, se posteriores à 

citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, além 

de correção monetária pelo INPC, desde quando cada benefício for devido, 

compensando-se os benefícios inacumuláveis recebidos no período; d) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015. 

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da 

Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que a autarquia requerida deva ficar isenta do pagamento das 

custas judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de 

Processo Civil, Condeno a autarquia requerida no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor da condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado 

a natureza da ação, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o 

lapso de tempo em que o processo tramitou. Deixo de determinar a 

remessa necessária da sentença, visto que o valor total da condenação, 

na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido 

para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo 

e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 31 de 

outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003713-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PADUA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA GARCIA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003713-18.2018.811.0045. Cuida-se de Ação de Execução 

de Título Extrajudicial promovida por Padua Esquadrias de Alumínio Ltda - 

ME contra Helena Garcia de Moura, ambas já qualificadas. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o sucinto relatório. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a exequente manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento dos atos do processo, o que revela a ausência 

de interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte 

adversa, visto que não ocorrida a citação [art. 485, § 4.º do Código de 

Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

o requerimento de desistência e, como consequência direta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de seu mérito. Custas judiciais 

liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial. Defiro o pedido de 

restituição dos cheques objeto da demanda, que se encontram 

depositados na Secretaria Judicial (evento nº 15148706), mediante cópia 

nos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

30 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143498 Nr: 5345-33.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO ALVES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS ANTONIO ALVES BARROS, 

Cpf: 61478386363, Filiação: Maria Francisca Alves e Bartolomeu Barros, 

data de nascimento: 19/06/1994, brasileiro(a), natural de Matões do 

Norte-MA, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (65) 9 9677-4357. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 29/01/2019, às 16:30, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Ante o teor da certidão de fl. 59, com 

fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 29 de janeiro de 2019, às 16h30min, 

oportunidade em que o recuperando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento do regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.Intime-se o recuperando pessoalmente e via edilícia. Dê ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 30 de outubro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127530 Nr: 4266-53.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO SERGIO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PABLO SERGIO DA SILVEIRA, Filiação: 

Antonio Sergio da Silveira e Rosilina da Silva Pino, data de nascimento: 

20/06/1995, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, convivente, 

Telefone 9623-9668. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 29/01/2019, às 16:45, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Ante o teor dos documentos acostado às 

fls. 90 e 92/93, com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções 

Penais, designo audiência de justificação para o dia 29 de janeiro de 2019, 

às 16h45min, oportunidade em que o recuperando poderá apresentar 

justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento do 

regime semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente 

feito, podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.Intime-se o recuperando pessoalmente e via edilícia. Dê ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 30 de outubro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150484 Nr: 34-27.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA 

LOPES, Rg: 19606990, Filiação: Carmem Angela Espindola e Joao Valdenir 

Lopes, data de nascimento: 06/08/1998, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 29/01/2019, às 16:00, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Ante o teor dos documentos de fls. 33/35 e 

da certidão de fl. 38, com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de 

Execuções Penais, designo audiência de justificação para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 16h00min, oportunidade em que o recuperando poderá 

apresentar justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do 

cumprimento do regime semiaberto, elucidando-se melhor os fatos 

ocorridos no presente feito, podendo ainda, juntar documentos que 

entender pertinente e, arrolar testemunhas que deverão comparecer em 

Juízo independentemente de intimação.Intime-se o recuperando 

pessoalmente e via edilícia. Dê ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Consigno, ainda, que o parecer ministerial de fls. 36/37 será 

apreciado após a realização da audiência acima designada.Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 
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antecedência à data da audiência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 30 de outubro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157743 Nr: 11219-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELITON LEANDRO LOPES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELITON LEANDRO LOPES DA ROSA, 

Cpf: 07851262950, Rg: 001.797.441, Filiação: Carmem Lopes e Dilmo 

Batista da Rosa, data de nascimento: 06/03/1990, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante, Telefone 65 9 9944 7280. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 29/01/2019, às 15:00, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. O presente processo executivo de pena 

foi encaminhado a este Juízo pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá/MT para continuidade da fiscalização do cumprimento das 

condições no regime semiaberto impostas ao recuperando e demais 

providências, em virtude do mesmo ter declinado endereço no Município de 

Lucas do Rio Verde/MT.2. Dessa forma, e considerando o teor da certidão 

de fl. 176, com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções 

Penais, designo audiência de justificação para o dia 29 de janeiro de 2018, 

às 15h00min, oportunidade em que o reeducando poderá apresentar 

justificativa a eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento do 

regime semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente 

feito, podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.3. Intime-se o recuperando pessoalmente e via edilícia.4. Dê 

ciência ao Ministério Público e a Defesa.5. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 31 de outubro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128601 Nr: 4865-89.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ ROBERTO ALMEIDA SILVA, 

Filiação: Darci Rodrigues Almeida Silva e Maria Marlene Almeida Silva, data 

de nascimento: 12/02/1967, brasileiro(a), natural de Goiás Velha-GO, 

solteiro(a), pedreiro, Telefone 65-9611-4002. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 29/01/2019, às 14:00, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,1. Ante o parecer ministerial de fls. 42/45, 

designo audiência admonitória para o dia 29 de janeiro de 2019, às 

14h00min.2. Intimem-se o recuperando, via edilícia.3. Intime-se ainda, o 

Ministério Público e a Defesa.4. Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

Advertência: As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). Deve ser advertido o(a)(s) autor(es) do 

fato de que deverá(ão) comparecer a audiência acompanhado(a)(s) de 

advogado habilitado e, caso não tenha(m) condições para constituir 

patrono, deverá(ão) procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedência à data da audiência

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 31 de outubro de 2018

Anderson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 156259 Nr: 3646-70.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSIO ALVES DOS SANTOS, GABRIEL 

JÚNIOR RODRIGUES DE ARRUDA, EDUARDO JUNIOR RODRIGUES DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905-0, WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 23345

 Vistos etc.,

Ante o teor da sentença de fls. 102/106, tenho que o pedido de restituição 

de coisa apreendida formulado à fl. 129 restou prejudicado de análise.

 Findo, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 102/106.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 84674 Nr: 4218-36.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Pereira de 

Mendonça - OAB:6313, JOSE ANTUNES DE JESUS - OAB:13881/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a 

denúncia, para CONDENAR o acusado MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS 

SILVA, qualificado nos autos, como incurso nos crimes descritos no artigo 

155, “caput”, por duas vezes, na forma do artigo 71, “caput”, e no artigo 

157, § 1º, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98269 Nr: 4591-96.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI PEREIRA AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947-O

 ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o 

acusado RUI PEREIRA AVELAR, qualificado nos autos, na prática dos 

crimes descritos no artigo 12, no artigo 14 e no artigo 16, todos da Lei nº. 

10.826/2003 (...). 4) Das penas privativas de l iberdade 

fixadasPreenchidos os requisitos do artigo 70, “caput”, do CP, reconheço 

o concurso formal entre os crimes posse de munições de uso permito e de 

uso restrito, e de consequência, sobre a pena mais grave faço incidir a 

fração de 1/6 (um sexto), considerando o número de infrações penais 

(02), encontrando a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de 
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reclusão.Com fulcro no artigo 69, “caput”, do Código Penal, somo a pena 

em epígrafe com a pena do crime de porte ilegal de munições de uso 

permitido, encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.Fixo o regime de pena inicialmente semiaberto, nos termos do 

artigo 33, § 2º, “b”, do CP.Incabível a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direito, bem como suspensão condicional da 

pena, nos termos do artigo 44 e 77, ambos do CP, respectivamente.4. Das 

penas de multa fixadas.Com fulcro no artigo 72 do CP, somo as penas de 

multa fixadas, encontrando a quantia de 30 (trinta) dias-multa.Fixo o valor 

do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente 

na época do fato, face a situação econômica do acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 136098 Nr: 1191-69.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI BARTOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

de julho de 2019, às 13h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 122365 Nr: 1790-42.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260

 Vistos etc.,

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 

de julho de 2019, às 15h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado o réu.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 137415 Nr: 1935-64.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO XAGAS, MATHEUS SANTOS VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Diante do teor do parecer ministerial de fl. 87, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2019, às 16h30min, 

oportunidade em que será realizada a inquirição das 

testemunhas/informantes Gleice Gomes dos Santos Morais e Brucely 

Paulo Viana Rodrigues Nagata e, ao final, interrogado o réu Anildo Xagas.

Intimem-se o Ministério Público, o acusado Anildo Xagas, os Defensores e 

as testemunhas/informantes supracitadas, observando-se os endereços 

informados pelo Parquet. Requisite-se, se necessário.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 85107 Nr: 4673-98.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT

 Vistos etc.,

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pela Defesa (fl. 233), recebo tal recurso. Outrossim, observo 

que a Defesa apresentou as suas razões recursais (fls. 234/242), bem 

como o Ministério Público suas contrarrazões (fls. 247/254).

Após, não havendo preliminares a serem analisadas, nem havendo 

diligências a serem cumpridas, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas sinceras 

homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 119752 Nr: 416-88.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CORDEIRO VIEIRA, FERNANDO 

DELMONDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, denise 

de abreu e silva - OAB:19309-B

 Vistos etc.,

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pela Defesa (fl. 170), recebo tal recurso. Assim sendo, 

intime-se, via DJE, a Defesa dos acusados para apresentação das razões 

recursais. Após, colham-se as contrarrazões recursais do Ministério 

Público.

Realizadas todas as diligências, não havendo preliminares a serem 

analisadas, nem havendo diligências a serem cumpridas, encaminhem-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando 

nossas sinceras homenagens.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 109345 Nr: 355-45.2014.811.0096

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIANA APARECIDA SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097-A

 Vistos etc.,

Realizada consulta junto aos Sistemas SIEL e SINESP, foram encontradas 

informações acerca do atual endereço da recuperanda junto ao Sistema 

SINESP, conforme extrato em anexo.

Assim sendo, e considerando que a competência em sede de Execução 

Penal é do Juízo do local onde se encontra a recuperanda (artigo 1547 da 
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CNGC/MT), DECLINO da competência para processar e julgar o presente 

feito em favor do Juízo da Execução Penal da Comarca de Sinop/MT, com 

as baixas e anotações de estilo, consignando nossas sinceras 

homenagens.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 96587 Nr: 3215-75.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEA KONNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES GARCIA NETO - 

OAB:11512/O

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a 

Peça Inicial Acusatória, para CONDENAR a acusada LEA KONNO, 

qualificada nos autos, no crime descrito no artigo 302, caput, da Lei nº 

9.503/97, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal 

(...) Na terceira e última fase, não vislumbro causas de aumento ou de 

diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 02 (dois) 

anos de detenção e 02 (dois) meses de suspensão para dirigir veículo 

automotor.Tendo em vista que as circunstâncias e o modus operandi são 

os mesmos, atribuo a pena acima fixada para as 02 (duas) infrações 

penais (vítimas: Lucas Leite Xavier e Rosane Pacheco).Por força do 

disposto no artigo 70, “caput”, do Código Penal, e considerando o número 

de infrações penais perpetradas (02), sobre uma das penas privativas de 

liberdade fixadas, vez que idênticas, faço incidir a fração de 1/6 (um 

sexto), encontrando a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

detenção. Fixo o regime de pena inicialmente aberto, nos termos do artigo 

33, § 2º, alínea “c”, do CP.Em atenção ao art. 44, § 2º, do Código Penal, e 

entendendo ser a aplicação da medida socialmente adequada, SUBSTITUO 

a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, cuja 

fixação, forma de cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da 

execução penal, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da Lei de 

Execução Penal. Incabível sursis (artigo 77, do CP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159069 Nr: 5273-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO DE SOUSA PINHEIRO, FRANCISCO 

DAS CHAGAS DE MORAIS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CAVALCANTE - 

OAB:23345/O, WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - 

OAB:OAB/MT 23345

 Vistos etc.,

Em que pese o teor do termo de renuncia de fls. 101/102, nos termos do 

artigo 112, §1º, do CPC, proceda-se a intimação do advogado constituído 

pelo acusado Aparecido de Sousa Pinheiro, Dr. Willian Augusto Mendes 

Cavalcante, para apresentar defesa prévia em seu favor, vez que 

devidamente intimado para realização de tal ato no dia 26/10/2018 (DJE nº. 

10367).

 Outrossim, proceda-se a intimação do réu Aparecido de Sousa Pinheiro 

para que informe ao oficial de justiça se possui outro advogado ou se não 

tem condições de arcar com honorários advocatícios, caso em que será 

defendido pela Defensoria Pública.

Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para realização da 

audiência designada à fl. 90.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 100629 Nr: 6407-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO, FABIANO 

DA SILVA MAXIMILIANO, SERGIO APARECIDO TEIXEIRA, VANESSA 

PRUDÊNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Vistos etc.,

1. Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 365.

2. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004654-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENA MARIA SMANIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 18/12/2018 Hora: 

14:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004652-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PERCI SMANIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 18/12/2018 Hora: 

15:00 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004656-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI ANA FAVARETTO SMANIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 18/12/2018 Hora: 

15:15 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002921-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EROMILDE CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 18/12/2018 Hora: 

15:30 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 
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não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003040-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO VEITZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para o dia Data: 18/12/2018 Hora: 

15:45 (MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O 

não comparecimento da parte reclamante à audiência importará em 

extinção e arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas 

processuais, nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003456-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MARCIO ALVES GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

CITAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002321-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILANE LIMA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 18/12/2018. às 16:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004948-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO TELLES BASTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 18/12/2018/2018. às 16:15 horas, devendo 

comparecer ao ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO VERDE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROCO V. RIBEIRO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 18/12/2018. às 16:30 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002375-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILENE BORGES DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYRELA ARAUJO XIMENES (REQUERIDO)

FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR (REQUERIDO)

RESIDENCIAL SAO LUCAS SPE LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002375-77.2016.8.11.0045. REQUERENTE: GRACILENE BORGES 

DAMASCENO REQUERIDO: FERNANDO FAGUNDES DE ALENCAR, 

MYRELA ARAUJO XIMENES, RESIDENCIAL SAO LUCAS SPE LTDA. 

Vistos. Defiro o requerimento de id. 15723747. Expeça-se carta precatória 

à comarca de Sinop/MT, a fim de promover a citação dos requeridos, nos 

endereços infomado na petição. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DA SILVA ACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000095-65.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VINICIUS DA SILVA ACCO 

REQUERIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 

Vistos. Defiro o levantamento dos valores depositados nos autos em favor 

da parte autora. Expeça-se alvará, observando-se os dados informados 

na petição de id. 16246812. Intime-se a parte autora pessoalmente. Após, 

arquive-se os autos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010719-93.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL HONORATO E MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

STELLA RENATA GABRIEL OAB - MT17216/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 411 de 1058



8010719-93.2014.8.11.0045. REQUERENTE: RAUL HONORATO E MELO 

REQUERIDO: RIO Vistos. DEFIRO o requerimento constate no id. 15821720, 

e determino a expedição do mandado de penhora e avaliação de bens 

móveis, devendo ficar como fiel depositário do bem o Executado, 

lavrando-se o respectivo termo. Realizada a penhora, intime-se o 

Executado sobre a efetivação do ato de constrição judicial. Conste ainda 

no mandado que as partes se manifestem quanto à penhora e avaliação 

do bem no prazo de 10 (dez) dias. Indefiro o pedido de penhora de valores 

em caixa, uma vez que ainda não foram esgotadas todas as tentativas de 

busca de bens do executado e tal penhora poderá inviabilizar as 

atividades da empresa executada. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 14/01/2019. às 13:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001673-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SERGEI LUIZ XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001673-97.2017.8.11.0045. REQUERENTE: SERGEI LUIZ XAVIER 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Defiro levantamento dos 

valores depositados nos autos em favor do Autor. Expeça-se o alvará 

para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar 

ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Após, 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003475-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSAMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

RENAN FERREIRA DA SILVA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003475-96.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CAMILLA AFONSO DE BRITO 

REQUERIDO: SUSAMAR FERREIRA DA SILVA, RENAN FERREIRA DA 

SILVA FARIAS Vistos. Defiro o pedido de id. 15599671. Designe-se nova 

audiência de conciliação, devendo citar e intimar os requeridos via oficial 

de justiça. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002159-19.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA DA SILVA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002159-19.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: TANIA MARIA DA SILVA 

RIBEIRO EXECUTADO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos. Intime-se a 

parte executada NATURA COSMÉTICOS, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento da multa diária conforme petição de id. 

13675129, sob pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e 

Enunciado 97 do FONAJE, “A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 

aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado 

ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Expeça-se ofício ao Serasa Experian e 

CDL -Rondonopolis/MT, para que promovam a baixa na restrição em nome 

da autora. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010651-17.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER VINICIUS DOS REIS FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NEGRESCO S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO(A))

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO RUSSO OAB - PR31666 (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES OAB - PR0029409A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010651-17.2012.8.11.0045. REQUERENTE: VAGNER VINICIUS DOS REIS 

FIGUEREDO REQUERIDO: MOVEIS LIBERATTI LTDA, NEGRESCO S/A 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor do débito conforme calculo apresentado nos autos, sob pena de 

ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se e intime-se o Exequente. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000519-78.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE INES FLACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Ministério Público (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000519-78.2016.8.11.0045. REQUERENTE: CLAUDETE INES FLACH 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Defiro o pedido de id. 15909558. Aguarde-se o prazo na 

Secretaria. Expirado o prazo, abra-se vista a Defensoria Publica. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002767-80.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE SALETE KROMBAUER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002767-80.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARLEIDE SALETE 

KROMBAUER REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. RECEBO o recurso inominado com fundamento 

no artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto que certificada sua tempestividade. 

Considerando que a parte recorrida, no prazo legal, apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Única Recursal. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RABELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SIMAO OAB - MT0010066A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003565-41.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALCIDES RABELO 

REQUERIDO: CLINICA ODONTOLOGICA VANIA LILIAN BARBOZA LTDA - 

ME Vistos. Arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002389-90.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBAS DE MENDONCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002389-90.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO RIBAS DE 

MENDONCA REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. RECEBO o recurso inominado com fundamento 

no artigo 41 da Lei n. 9.099/95, visto que certificada sua tempestividade. 

Considerando que a parte recorrida, no prazo legal, apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia Turma Única Recursal. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILDO ALBERTO BATTISTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000701-30.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ILDO ALBERTO BATTISTI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Intime-se os requeridos para se manifestarem acerca da 

petição de id. 14822151, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001271-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001271-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Ante o teor da certidão de id. 16277745, intimem-se as 

partes para se manifestarem no feito. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outurbo de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001271-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001271-79.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JAMILSON OTTS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Ante o teor da certidão de id. 16277745, intimem-se as 

partes para se manifestarem no feito. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outurbo de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010582-77.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELIA FARIAS FERREIRA LEMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

8010582-77.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ROSELIA FARIAS FERREIRA LEMES Visto. Considerando 

que não houve o pagamento da condenação, defiro o requerimento do 

exequente, determinando que seja procedida nova tentativa penhora 

on-line nas contas e/ou aplicações, bem como em que os Executados 

eventualmente figure como titular, estabelecendo-se como valor limite a 

ser constritado a quantia de R$ 3.281,00 (três mil duzentos e oitenta e um 

reais), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC. Ainda, diligencie-se 

através do sistema RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome 

da executada e que não possuam restrições de qualquer natureza Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor. Caso seja infrutífera a tentativa de constrição intime-se o credor 

para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco 

(05) dias, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 

53, §4º, LJE. Expeça-se o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 782, §3º do CPC/2015, perante 

ao Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, bem como a inscrição 

nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, via sistema SERASAJUD. 

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

29 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004641-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA MARANDUBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1004641-66.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA 

MARANDUBA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Dispensado o relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por CARLOS ALBERTO DA SILVA MARANDUBA em face 

de BANCO SANTANDER S/A, aduzindo, em síntese, que ao tentar efetuar 

a compra no comércio local foi surpreendido com a inscrição no serviço 

de proteção ao crédito –SPC, no entanto desconhece todas as inscrições 

em seu nome. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor)”. 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRO DE LIMA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000989-75.2017.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO ALEXANDRO DE 

LIMA PAULINO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Defiro 

levantamento dos valores depositados nos autos em favor do Autor. 

Expeça-se o alvará para liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o 

Autor para tomar ciência desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da 

CNGC. Após, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas 

do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001296-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUIZ BOURSCHEID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY VITORINO DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001296-63.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: MAURO LUIZ BOURSCHEID 

EXECUTADO: SIDNEY VITORINO DA ROCHA Vistos. Dispensado relatório 

(art. 38 da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento 

integral da obrigação, realizada pelo Executado (ID. 16048025/ ID. 

16048039), a extinção é medida que se impõe consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II – a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II do Código de Processo Civil. Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito. Promova-se a baixa no Sistema RENAJUD. Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001663-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELA VASCONCELOS COUTINHO VALIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos e extrato de faturas comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes e o débito litigado. Insta salientar que a comunicação da 

inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Destaque-se que 

as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não conhecer o débito, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 
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natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços, acompanhado de extrato de 

faturas, histórico de pagamentos e telas de seu sistema interno 

comprovando a relação jurídicas entre as partes e o débito litigado. 

Destaque-se que as provas aportadas são capazes de controverter as 

alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, 

portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, 

inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte 

Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e 

os documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Insta salientar que a comunicação da inscrição no cadastro 

de inadimplente é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro 

de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003809-04.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU FRANCISCO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto à suposta CONTRADIÇÃO/OMISSÃO na SENTENÇA. Os 

embargos de declaração serão acolhidos sempre que visualizada a 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE ou, no caso de postulação 

perante o JEC, DÚVIDA, contudo, o acolhimento dos embargos não impõe 

ao julgador o provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão 

providos em caso de verificado que assiste razão ao embargante em 

requerer o saneamento do respectivo vício. In casu, verifico a 

omissão/contradição tendo em vista que houve acordo entre as partes e o 

processo fora extinto em razão do indeferimento da exordial sem antes 

analisar o acordo realizado e sua possível homologação. Da análise atenta 

dos autos verifico que referido acordo fora pactuado em termos contra os 

quais não transponho óbice. Face o acordo imbricado nos autos, não há 

razão para prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada 

a vontade das partes em pôr fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por 

sentença o acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do 

Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. “Ex positis”, ACOLHO os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos e HOMOLOGO por sentença o acordo 

entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de 

sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e posterior homologação. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 
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visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos e extrato de faturas comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes e o débito litigado. Insta salientar que a comunicação da 

inscrição no cadastro de inadimplente é de responsabilidade do órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito conforme Súmula 359 do 

STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Destaque-se que 

as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da parte 

Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001911-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE CHABUDE GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não conhecer o débito, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços, acompanhado de extrato de 

faturas e telas de seu sistema interno comprovando a relação jurídicas 

entre as partes e o débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Insta salientar que 

a comunicação da inscrição no cadastro de inadimplente é de 

responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito 

conforme Súmula 359 do STJ: Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de 

proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 
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caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-16.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANUSIA ALCINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT14948/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000247-16.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILVANUSIA ALCINA DE 

SOUZA REQUERIDO: HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP 

Vistos. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

DECIDO. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, com 

fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias 

fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a dilação 

probatória. Alega a reclamante que no dia 22 de novembro de 2017 

passou por uma consulta médica após cirurgia de plante de lente ICL no 

olho direito. Porém, ao adentrar a sala onde foi realizada a consulta deixou 

seus pertences no canto da sala, já que foi informada que o local era 

seguro e que ninguém furta nada no local. Após a consulta deslocou-se à 

rodoviária apressada porque tinha hora e passagem comprada para 

Lucas do Rio Verde, porém, ao chegar à rodoviária percebeu a ausência 

do seu celular, momento em que ligou imediatamente para o 

estabelecimento da requerida e foi informada que nada poderia ser feito. A 

requerida, por sua vez, defendeu ausência de responsabilidade no 

suposto furto notadamente porque a autora utilizou-se de suposição e que 

a reclamante somente constatou a ausência do celular ao chegar à 

rodoviária, mas a autora pode ter perdido o celular no percurso para a 

rodoviária. De fato, embora a reclamada não tenha trazido as imagens do 

circuito de monitoramento do interior do estabelecimento no dia e hora em 

que a autora foi atendida, não se pode presumir que o celular da autora 

tenha sido objeto de furto no estabelecimento da requerida. Isso porque a 

reclamante somente percebeu a ausência do celular ao chegar à 

rodoviária, cujo percurso entre o estabelecimento da parte reclamada e a 

rodoviária, dependendo do trajeto escolhido é de 5 a 6 km. Logo, a 

reclamante deveria trazer prova mínima de que o furto ocorreu no interior 

do estabelecimento onde foi realizada a consulta, ou seja, ao sair da 

consulta e antes de sair do recinto deveria ter conferido os seus 

pertences no local, para somente então cogitar a possibilidade de que, de 

fato, o furto ocorreu naquele lugar. Na espécie, meras conjecturas e 

suposições não podem ser consideradas para responsabilizar a requerida 

porque a autora não produziu prova mínima para embasar seu pedido. 

Dessa forma, não tendo a reclamante se desincumbido do ônus que lhe 

competia (art. 373, I, do CPC) a improcedência da pretensão é medida de 

rigor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na 

reclamação cível proposta por GILVANUSIA ALCINA DE SOUZA em 

desfavor de HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA – EPP, e resolvo o 

mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 30 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: ADRIANO PEREIRA Requerido VIVO S.A Vistos, 

etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a 

ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter 

um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 
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prestação de serviços assinado pelo Autor, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros e informações além de extrato de 

faturas, comprovando a relação jurídica existente entre as partes e o 

débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 267,07 (duzentos 

sessenta sete reais e sete centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: JESSICA RODRIGUES ROSA Requerido: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que 

em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade 

e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 
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Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA HELENA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

SENTENÇA Requerente: ANTONIA HELENA ALVES DA SILVA Requerido: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, teve seu nome 

lançado no SPC/SERASA indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição 

de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se 

que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, 

o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova 

não pode ter como referência a posição processual de autor ou de réu, 

mas sim a natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua 

alegação. Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um 

débito, o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo 

do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. 

Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial, a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas do seu sistema interno com registros e informações além 

de extrato de faturas bem como histórico de pagamentos comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno, ainda, a parte Autora 

em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da 

causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DAS 
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PRELIMINARES Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do 

nome do autor face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, 

ambos do CDC), impõe-se a incidência do regramento consumerista 

inclusive no que interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por 

oportuno, vale mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo 

prescricional a partir da data em que tomou conhecimento da indevida 

manutenção do suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. 

Quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à 

requerida, eis que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na 

presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será 

afastada do poder judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um 

provimento jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que 

garante o direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do 

festejado Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. DO MÉRITO Extrai-se 

dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes e o débito 

litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno, ainda, a parte Autora 

em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da 

causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio Orli 

Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz 

Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus 

efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de 

outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005072-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUDSON OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Pela análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pelo Reclamante, verifico que o RECORRENTE 

insurge-se quanto à condenação em custas processuais, após extinção 

do feito sem resolução do mérito ante a sua ausência na audiência de 

conciliação realizada no dia 20/02/2018. Os embargos de declaração 

serão acolhidos sempre que visualizada a OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, contudo, o conhecimento dos embargos não impõe ao 

julgador o provimento dos mesmos, uma vez que, estes somente serão 

providos em caso de verificado que assiste razão ao embargante em 

requerer o saneamento do respectivo vício. In casu, entendo que não 

assiste razão à parte Recorrente, eis que não houve omissão, contradição 

ou obscuridade na sentença recorrida. A isenção do recolhimento de 

custas para o acesso aos Juizados Especiais em primeira instância não 

alcança os casos de ausência injustificada em audiência. O parágrafo 

segundo do art. 51 dispõe que “quando comprovar que a ausência 

decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do 

pagamento das custas.” No caso versando, a parte Autora não justificou 

sua ausência, sendo medida imperiosa a condenação em custas 

processuais. Vale dizer que a condenação não viola o princípio do acesso 

à Justiça, uma vez que a lei não retira o direito à gratuidade da Justiça 

integral, apenas afasta o direito à isenção do pagamento das custas 

processuais quando o reclamante dá causa ao arquivamento do 

processo, tal como ocorrido. O autor da ação não pode deixar de 

comparecer à audiência sem qualquer justificativa e esperar que seu ato 

não lhe acarrete qualquer consequência jurídica porque tem direito à 
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gratuidade da Justiça. “Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, no entanto, NEGO-LHES provimento. P. I. 

Cumpra-se. Submeto à analise da MM, Juíza. Antonio Orli Macedo Melo 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EVANGELISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000288-80.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARIA ANGELICA DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: JOAO EVANGELISTA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos. I. Relatório. Dispensando o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II.Fundamentação. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, com fundamento no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente, porque 

satisfatoriamente comprovadas as circunstâncias fáticas que embasam o 

pedido, tornando indispensável a dilação probatória. É incontroverso e se 

afirma pela prova documentação que as partes celebraram contrato de 

locação de imóvel residencial, com vigência inicial de doze meses, para o 

período de 24.11.2016 a 23.11.2017, conforme contrato aportado nos 

autos (Id. 11533510). A reclamante alega que ao receber as chaves do 

imóvel efetuou o pagamento do primeiro mês adiantado, mas não recebeu 

recibo de pagamento. Além disso, depositou na conta da reclamada a 

quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) a título de caução. 

Com efeito, após o vencimento do contrato de aluguel a reclamante optou 

por não continuar no imóvel porque o aluguel passaria de R$ 1.300,00 (mil 

e trezentos reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Dessa forma, 

a requerida exigiu a pintura do imóvel para somente depois receber as 

chaves. Por outro lado, a autora insurge contra o valor de R$ 2.144,00 

(dois mil, cento e quarenta e quatro reais) que lhe foi restituído a título de 

caução quando da assinatura do contrato de locação, já que pagou um 

mês de aluguel antecipado. A reclamada, por sua vez, alegou que após o 

vencimento do termo do contrato, como a autora não manifestou-se a 

respeito da desocupação do imóvel o contrato houve renovação 

automática. Além disso, a autora não pagou o aluguel referente ao mês de 

novembro de 2017, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

sendo que no dia 15 de dezembro de 2017 foi realizada a primeira vistoria 

no imóvel. Embora a autora tenha realizado o pagamento antecipado 

referente ao primeiro mês da vigência do contrato, fato que não foi 

impugnado pela requerida, a reclamante deixou de juntar nos autos os 

comprovantes de recebidos em relação aos pagamentos realizados. Da 

mesma forma, há informação nos autos de que a reclamante recusou-se a 

contratar os serviços de pintura do profissional que cobrou R$ 1.300,00 

(mil e trezentos reais), de modo que foi necessária a pintura do imóvel por 

mais de uma vez porque estava em desacordo com as condições 

estabelecidas. O contrato de locação anexado nos autos previa que após 

a vigência do prazo, o valor do aluguel sofreria reajuste. Além disso, o 

item 8.1 do contrato previu que a locatária devolveria o imóvel em perfeitas 

condições de uso, conforme termo de vistoria, comprometendo-se a 

devolvê-lo nas mesmas condições de funcionamento de conservação e 

funcionamento. Logo, conforme previsão contratual a autora acompanhou 

a vistoria do imóvel na contratação se responsabilizando, portanto, 

devolvê-lo nas mesmas condições em que o recebeu. O contrato também 

previu multa por infração contratual e rescisão antecipada. Da mesma 

forma, havia previsão contratual de que a permanência no imóvel após a 

vigência do período de contrato, a vigência do contrato prorrogava-se a 

locação por prazo indeterminado. Desta forma, o não pagamento dos 

alugueres do mês de novembro e dos dias a mais que o imóvel 

permaneceu na posse da autora implicaria em enriquecimento indevido por 

parte da reclamante. Assim sendo, não tendo a reclamante comprovado o 

pagamento referente ao mês de novembro de 2017, entendo que a 

requerida atuou no exercício regular de direito ao descontar os valores a 

título de caução correspondentes ao mês 11/2017, bem como em relação 

aos dias que a locatária permaneceu com as chaves do imóvel, não 

havendo, portanto, falar em restituição de valores. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação 

cível proposta por MARIA ANGÉLICA DA SILVA FERREIRA em desfavor de 

JOÃO EVANGELISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, e 

resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 30 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001406-91.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001406-91.2018.8.11.0045. REQUERENTE: THIAGO LEMES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I. Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II.Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em que 

se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. Trata-se, evidentemente, de demanda inserida no 

contexto do Código de Defesa do Consumidor, diante da prestação de 

serviço essencial para destinatário final. Afasto a preliminar quanto à 

necessidade de realização de perícia técnica porquanto o que se discute 

nos autos são os valores cobrados nas faturas de consumo de energia 

elétrica referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, na 

unidade consumidora n. 993122. Assim, a controvérsia é saber se pode 

ou não cobrar o consumo mensal utilizando-se a média de consumo. No 

mérito, o reclamante alega que as faturas referentes aos meses de 

janeiro, fevereiro e março de 2018 foram enviadas com valores que 

extrapolam o consumo real do serviço. Alega, outrossim, que na fatura do 

mês de janeiro havia mensagem de que a cobrança foi feita utilizando-se a 

média de consumo porque o “medidor com display apagado”. A reclamada, 

por sua vez, defendeu a regularidade das cobranças, sendo que em 

relação ao mês de janeiro após reclamação do consumidor, a 

concessionária por mera liberalidade revisou o valor da fatura. Por outro 

lado, em relação ao mês de fevereiro não foi possível fazer a leitura 

corretamente do medidor, pois apresentava impedimento de leitura, de 

modo que a cobrança foi realizada utilizando o consumo dos meses 

anteriores e que a cobrança está de acordo com a Resolução n. 414/2010 

da ANEEL. Além disso, as faturas questionadas pelo autor estão de 

acordo com o consumo mensal do reclamante em relação aos meses 

anteriores. Da relação de documentos juntados pela reclamada em sede 

de contestação, é possível constatar que a média de consumo na unidade 

consumidora do reclamante se manteve com índices de consumo próximos 

aos meses questionados (Id. 13436939). Ressalte-se que a possibilidade 

de a concessionária de serviço público efetuar cobrança de consumo na 

hipótese de impedimento de acesso para leitura está prevista no art. 87 da 

Resolução n. 414/2010 da ANEEL, com redação dada pela Resolução n. 

479/2012, segundo o qual: Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso 

para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de 

demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as 

respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) 

últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, 

observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de 
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potência ativa cujo montante deve ser o valor contratado, quando cabível. 

(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012). O faturamento por 

média, portanto, possui amparo legal, sendo certo que no cotejo das 

provas prevalece a conclusão de que houve, de fato, consumo de energia 

elétrica na unidade consumidora, seja porque o consumo mensal anterior 

do autor está de acordo com a média em relação as faturas impugnadas, 

seja porque o faturamento pela média está autorizada por norma legal, não 

tendo havido comprovação quanto à exorbitância do consumo apurado 

nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, situando-se, ao 

contrário, dentro da média daquela instalação nos doze meses anteriores 

ao período questionado. Em relação ao mês de janeiro, considerando que 

o reclamante informou que ficou ausente por alguns dias de seu imóvel a 

requerida procedeu a revisão do faturamento e emitiu nova fatura, não 

havendo, portanto, falar em cobrança exorbitante. Nessas circunstâncias, 

tem-se por regular a cobrança pela reclamada, razão pela qual é 

improcedente o pedido declaratório de inexigibilidade de débito e de 

restituição de valores. Assim, por se tratar de cobrança legítima, não há 

se falar em danos morais. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

THIAGO LEMES DE OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., e resolvo o mérito com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 30 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001893-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a 

ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter 

um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pelo Autor, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros e informações além de histórico de 

pagamentos, comprovando a relação jurídica existente entre as partes e o 

débito litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 166,67 (cento e 

sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros 

legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-66.2018.8.11.0045
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RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO É incontroverso 

nos autos que autora fora negativada por suposto débito com a 

Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar 

se o apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização 

da requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001924-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALVES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA LUIZA DOS SANTOS OAB - MT23829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a 

ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter 

um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços assinado pelo Autor, com assinatura muito 

semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos que acompanham a 

inicial, apontando a existência de contratação. Ademais, carreou telas de 

seu sistema interno com registros e extrato de faturas, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes e o débito litigado. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 
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afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam a R$ 136,07 (cento e 

trinta e seis reais e sete centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. 

Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARQUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços além de extrato de faturas, histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes e o débito 

litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto, a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

a mesma quedou-se inerte. O ônus da prova dos fatos extintivos, 

modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 373, II, do 

CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo deduzido pelo réu 

implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do réu acerca do 

fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se incontroverso e não 

precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer à baila o 

esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o autor fluir 

em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer prova a 

respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na contestação, 

posto que desnecessária a produção probatória acerca de questões 

incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao Código de 

Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) Ainda, Clito 

Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental 

para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação 

guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, 

reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar 

alguma consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do 

afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 
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MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004625-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. B. JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004625-49.2017.8.11.0045. REQUERENTE: D. L. B. JOIAS LTDA - ME 

REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O processo 

comporta imediato julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas para 

o deslinde da causa. A questão debatida é exclusivamente de direito e as 

nuances fáticas estão devidamente delimitadas pela prova documental 

existente. Afasto a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pela 

reclamada, pois existe contrato entre a autora e a reclamada, cuja 

responsabilidade para repasse dos valores em relação às vendas no 

cartão de crédito, débito e a crédito é de responsabilidade da requerida. 

No mais, importa destacar que a natureza empresarial que rege as 

relações entre as partes. Com efeito, adota-se em nosso ordenamento a 

corrente finalista mitigada ou de finalismo aprofundado, segundo a qual, 

para que seja caracterizada como consumidora, a pessoa jurídica deve 

ser destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido, e, ainda, 

demonstrar sua vulnerabilidade, técnica, jurídica ou econômica em relação 

ao fornecedor, no caso concreto. Assim, inexiste, na espécie, relação de 

consumo entre as partes, visto que a autora não é destinatária final do 

serviço objeto do “contrato de afiliação ao sistema Cielo” ajustado com a 

reclamada, porquanto destinado à própria atividade produtiva. Além do 

mais, é pacífico na jurisprudência que “A aquisição de bens ou a utilização 

de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar 

ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de 

consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária” (Superior 

Tribunal de Justiça, 2ª Seção, REsp n. 541.867/BA; 4ª Turma, REsp n. 

701.370/PR). Sem destaque no original. De outro lado, não se vislumbra 

vulnerabilidade da reclamante, o que afasta por completo a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor. Na relação paritária em tela, portanto, 

devem ser analisadas pelas regras e princípios do direito comum. No 

mérito, a reclamante pretende o ressarcimento da venda realizada por 

meio da plataforma disponibilizada pela requerida (cartão de débito e 

crédito), no valor de R$ 3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco 

reais), suspensos e não creditados na conta da autora. A reclamante 

narrou que por diversas vezes entrou em contato com a reclamada com o 

objetivo de solucionar a questão, cujos atendimentos geraram os 

protocolos 3049517, 4509931, 5184349, 3862277, 5433060, 5519162 e 

3862277, e sempre com a informação de que o seu problema seria 

resolvido. Porém, nada foi solucionado pelo requerida. A requerida 

apresentou contestação, porém, em nenhum momento manifestou-se a 

respeito dos protocolos de atendimento gerados em razão das diversas 

ligações realizadas pela reclamante na tentativa de solucionar a situação. 

Com efeito, o artigo 341 do Código de Processo Civil, tem como escopo 

declarar que se os fatos trazidos pelo autor da ação não forem 

impugnados deverão ser tidos como verdadeiros. O que se pretende é 

que aquele que figure como réu na lide deverá trazer os elementos de sua 

defesa no sentido de demonstrar ao julgador o seu direito, propiciando, 

assim, a real distribuição da prestação jurisdicional. Se a regra do Código 

de Processo Civil é a de que cabe ao autor provar os fatos alegados, 

temos por outro lado, a ideia de que cabe também ao réu o ônus da 

impugnação. Assim, diante do descumprimento da reclamada do ônus da 

impugnação específica, não resta outra solução senão considerar 

verdadeiros os fatos narrados pela autora em sua petição inicial. Inegável, 

pois, a falha na prestação do serviço, não obstante os argumentos da 

requerida em sentido contrário. Por consequência, a pretensão da autora 

merece ser acolhida para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

3.965,00 (três mil, novecentos e sessenta e cinco reais), valores 

referentes às vendas realizadas pela reclamantes e não creditadas pela 

requerida. Há ainda de se reconhecer, no presente caso, a aplicação pela 

jurisprudência da teoria do desvio produtivo, segundo a qual se 

caracteriza pelo fato de que a autora desperdiçou seu tempo e desviou 

sua atenção para outras atividades na tentativa de solucionar a situação 

gerada pela própria reclamada, constituindo verdadeiro custo de 

oportunidade irrecuperável. Além disso, deixou de comercializar produtos 

no cartão porque ficou com receio de não receber já que a requerida não 

estava repassando os valores devidos à autora. Dessa forma, 

considerando os parâmetros usualmente aceitos para mensuração da 

indenização para os danos morais, considero o valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) suficientes para providenciar certa retribuição á parte autora, 

bem como punir efetivamente a reclamada de maneira a evitar a repetição 

do ocorrido, sem, contudo, importar enriquecimento sem causa àquela. Por 

fim, ressalto que de acordo com a jurisprudência sufragada pelo Superior 

Tribunal de Justiça a condenação por danos morais em valor inferior ao 

pretendido não implica sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível 

proposta por D.L.B. JOIAS LTDA - ME em desfavor de CIELO S/A., para: (i) 

CONDENAR a requerida à restituição da quantia de R$ 3.965,00 (três mil, 

novecentos e sessenta e cinco reais) à parte autora, a título de dano 

material, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

data em que deveria ocorrer o depósito pela requerida na conta da autora 

na forma do enunciado da Súmula n. 43 do STJ, e juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e; (ii) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 405, do Código Civil, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito 

decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Dessa forma, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 

30 de outubro de 2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JESSEM RODRIGO MORAES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

CONHEÇO E REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por 

não vislumbrar qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou 

DÚVIDA na sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA CONCEICAO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos, telas do seu sistema interno com registros e informações 

além de extrato de faturas, comprovando a relação jurídica existente entre 

as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 210,67 (duzentos e 

dez reais e sessenta e sete centavos),, acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 427 de 1058



os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. Antonio 

Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002664-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR VALDIR KOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes e o débito 

litigado. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir as provas. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno, ainda, a parte Autora 

em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da 

causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza Togada, para as 

providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002646-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. DO MÉRITO Extrai-se dos 

autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 
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pagamentos, telas do seu sistema interno com registros e informações 

além de extrato de faturas, comprovando a relação jurídica existente entre 

as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 84,19 (Oitenta e 

quatro reais e dezenove centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para à MM. Juíza Togada, para as providências cabíveis. Antonio 

Orli Macedo Melo Juiz leigo. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 

de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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(ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de indeferimento da inicial não merece prosperar, uma vez que 

em razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade 

e oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 
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reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, 

para DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005136-47.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LEDIANA GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: AYMORE Vistos. I.Relatório. Dispensando o relatório 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. O processo 

comporta imediato julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, pois desnecessária a produção de outras provas para 

o deslinde da causa. A questão debatida é exclusivamente de direito e as 

nuances fáticas estão devidamente delimitadas pelas provas documentais 

existentes. Pelos documentos que instruem os autos, verifica-se que as 

partes firmaram contrato de empréstimo para financiamento de veículo. 

Porém, a contratante tornou-se inadimplente e sofreu ação de busca e 

apreensão do bem alienado, bem como teve o nome inscrito no cadastro 

de inadimplentes. Ocorre que a autora comprovou o pagamento do débito 

(Id. 11136412) na ação de busca e apreensão e, consequentemente, teve 

restituído o veículo. Diante disso, o pagamento ocorreu no dia 04.08.2016, 

e o veículo restituído no dia 13 de agosto de 2016. Porém, verifica-se que 

mesmo após o pagamento integral da dívida a parte requerida não havia 

excluído o nome da autora do cadastro de inadimplentes, conforme se 

verifica do documento aportando nos autos (Id. 1136443). Por se tratar de 

relação de consumo, cabia a requerida demonstrar a regularidade da 

manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, todavia, a 

manutenção da negativação sequer foi impugnada. O que restou 

incontroverso nos autos é que a inscrição do nome da parte autora no 

cadastro de inadimplentes deu-se de forma regular. Todavia, a partir do 

momento em que a dívida foi quitada, era obrigação de a instituição 

financeira promover a imediata regularização das informações a respeito 

do nome da autora naquele órgão, isto é, ao credor cabia a imediata 

retirada das informações restritivas em decorrência da quitação da dívida. 

Saliente-se ainda que a Súmula 548 do STJ dispõe: “Incumbe ao credor a 

exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo 

pagamento do débito”. Portanto, o pagamento ocorreu em 04.08.2016 e a 

parte reclamada manteve o nome da autora no cadastro de inadimplentes 

por longo período, inclusive na data de propositura da ação o nome da 

reclamante ainda permanecia no rol de inadimplentes. Assim, é certo que 

cometeu ato ilícito. Não há dúvidas, portanto, que a manutenção dos dados 

pessoais da autora nos cadastros de inadimplentes após a quitação da 

dívida foi realizada de forma irregular e abusiva pela requerida, em 

consequência de sua desídia no controle de pagamentos efetuados. 

Ademais, relevante salientar que a discussão a respeito de eventual culpa 

da reclamada pela manutenção indevida dos dados pessoais da parte 

autora em cadastro de inadimplentes por dívida regularmente paga é 

absolutamente descabida para fins de responsabilização pelos prejuízos 

causados ao consumidor. Isto porque, com relação á responsabilidade 

dos fornecedores de serviços e produtos é explícito o Código de Defesa 

do Consumidor ao determinar que estes respondem independentemente de 

culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 14 do 

CDC). Conclui-se, desta forma, que a responsabilidade da empresa 

requerida em relação aos serviços prestados e aos negócios firmados 

com consumidores é objetiva. Por outro lado, a manutenção indevida do 

nome da parte autora no cadastro de inadimplentes é fato extremamente 

constrangedor, pois torna pública a condição de mau pagador da pessoa 

cujos dados constam dos registros do referido órgão. Anote-se ainda que 

a mera manutenção indevida dos dados da parte no cadastro de 

inadimplentes por dívida já quitada, por si só, causa dano moral acima 

mencionado, sobretudo em face dos constrangimentos e limitações que 

decorrem das restrições, também chamadas de negativação do nome. Não 

há dúvidas, portanto, de que a parte autora sofreu danos morais em 

decorrência da chateação e dos constrangimentos causados por todo o 

ocorrido. Para fixação do montante adequado para justa indenização dos 

danos morais devem ser analisados os vários fatores existentes no caso 

concreto, que condicionam a justa apreciação de todos os aspectos 

envolvidos, principalmente atentando-se ao dano causado pelo ilícito, ao 

poder aquisitivo do responsável e da vítima, de modo que a indenização 

sirva para desestimular a repetição do comportamento inadequado pelo 

responsável pela prática, sem, no entanto, constituir fonte de 

enriquecimento indevido para o seu beneficiário. Atento aos critérios 

acima alinhavados e considerando-se a falha na prestação dos serviços 

da requerida, mas também que o apontamento foi realizado originalmente 

em exercício regular de direito, tendo em vista o atraso no pagamento do 

débito vencido, fixo a indenização devida pela reclamada em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), que se mostra adequado e suficiente tendo em vista as 

peculiaridades do caso em análise. Por fim, ressalto que de acordo com a 

jurisprudência sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça a condenação 

por danos morais em valor inferior ao pretendido não implica sucumbência 

recíproca. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão formulada na reclamação cível proposta por LEDIANA 

GONÇALVES DA SILVA em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., para: (i) CONFIRMAR em definitivo 

a liminar concedida nos autos (Id. 12363050) e; (ii) CONDENAR a requerida 

ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 405, do Código Civil, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, a contar da citação, por se tratar de ilícito 

decorrente de responsabilidade contratual (STJ - AgInt no AREsp 

1264303/MS, Min. SÉRGIO KUKINA, DJ 07.06.2018). Dessa forma, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta 

sentença, em não havendo pagamento voluntário, o montante da 

condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por 

cento) na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 

1º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da obrigação de fazer 

determinada na decisão que concedeu a tutela de urgência (Id. 12363050) 

à parte autora. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 30 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR Quanto 

à falta de interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à 

requerida, eis que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na 

presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será 

afastada do poder judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um 

provimento jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que 

garante o direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do 

festejado Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. No tocante ao valor 

da condenação por dano moral, é baseado no prudente arbítrio judicial. 

Não existe um critério matemático ou uma tabela para a recompensa do 

dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima uma satisfação, 

capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro lado, de 

significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria Amália de Figueiredo 

Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do quantum da 

indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do dano moral, o 

juiz determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão 

e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. A reparação 

pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. 

Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta 

ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa 

causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a 

soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou 

ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu 

sofrimento.”[1] A dúplice natureza da indenização por danos morais vem 

ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri 

Filho, em seu Programa de Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho 

sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na 

reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas 

concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da 

vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que 

não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de 

conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual 

ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de 

saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 

de qualquer maneira o desejo da vingança”. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza Togada, para apreciação e 

posterior homologação. Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002783-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR INSCRIÇÃO INDEVIDA, alegando a 

parte Autora, em apertada síntese, que fora surpreendida com cobranças 

indevidas de débitos e, ainda, com a informação de que seu nome estaria 

negativado pelos supostos débitos. A parte reclamada apresentou 

contestação, aduzindo preliminarmente inépcia da inicial, por ausência de 

documentos indispensáveis e no mérito que os valores são devidos e que 

não restam configurados danos morais. A preliminar hasteada não merece 
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prosperar, eis que o comprovante de endereço carreado pela Autora 

encontra-se em seu nome. O extrato de negativação, por sua vez, poderia 

ser objeto de contraprova pela Ré, uma vez que a mesma certamente 

possui meios hábeis a verificar a veracidade das informações prestadas 

pelo documento juntado pela Autora. Ademais, a simples ausência de 

documento oficial, não afasta a ilegitimidade do débito, quando não 

demonstrada a relação jurídica pela demandada. Por não haver argüição 

de outras preliminares, nem visualizar questões de nulidades pendentes 

de julgamento, passo a análise do mérito da lide. No presente caso, era 

incumbência da requerida comprovar suas alegações, consoante dispõe o 

artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, no entanto, apenas aduz 

em sua defesa que os débitos são legítimos, deixando de apresentar 

contrato de prestação de serviço ou qualquer documento que comprove a 

utilização dos serviços pela parte Autora. A simples apresentação de 

telas do sistema interno da Requerida, desacompanhada de outras 

provas, não tem sido aceitos como comprovação da existência da relação 

jurídica por este juízo. Logo, tenho como imperioso reconhecer INDEVIDO o 

DÉBITO que deu azo a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de 

proteção ao crédito. Elucidado este importante ponto controvertido, faz-se 

possível a análise com maior segurança dos pleiteados danos morais. 

Anoto que o pedido de danos morais baseia-se no fato da requerida ter 

imputado unilateralmente, e de forma automática débito à parte requerente, 

promovendo, em razão do inadimplemento da referida dívida, a inclusão do 

nome do mesmo nos cadastros de proteção ao crédito, gerando assim 

todos os danos inerentes ao impedimento creditício. No STJ, é consolidado 

o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada 

configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). 

Ademais, conforme ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o 

“artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos essenciais da 

responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação 

de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade 

Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, 

p. 31 – Grifo nosso). Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como 

alhures narrado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. 

Destarte, considerando todas as circunstâncias que envolveram os fatos, 

considerando ainda que a reclamada cumpriu com a medida liminar 

deferida nos autos, tenho que a condenação abaixo fixada se não 

consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR 

como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome 

da parte Autora, e ainda, para CONDENAR a requerida a pagar a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto à homologação da MM. Juíza. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003027-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE NUNES DE LIMA FILHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, consoante disposição do artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Apenas para melhor situar a questão, 

cuida-se de RECLAMAÇÃO ajuizada pela parte Autora, alegando, em 

apertada síntese, que fora surpreendida com cobranças indevidas de 

débitos e, ainda, com a informação de que seu nome estaria negativado 

pelos supostos débitos. A parte reclamada apresentou contestação, 

aduzindo preliminarmente, ausência de documento indispensável a 

propositura da ação e no mérito que não restam configurados danos 

morais. A preliminar hasteada não merece prosperar, eis que o extrato de 

negativação poderia ser objeto de contraprova pela Ré, uma vez que a 

mesma certamente possui meios hábeis a verificar a veracidade das 

informações prestadas pelo documento juntado. Ademais, a simples 

ausência de documento oficial, não afasta a ilegitimidade do débito, 

quando não demonstrada a relação jurídica entre as partes. Por não haver 

argüição de outras preliminares, nem visualizar questões de nulidades 

pendentes de julgamento, passo a análise do mérito da lide. No presente 

caso, era incumbência da requerida comprovar suas alegações, 

consoante dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, no 

entanto, apenas aduz em sua defesa que não restaram configurados 

danos morais indenizáveis, deixando de apresentar contrato de prestação 

de serviço ou qualquer documento que comprove o débito apontado. Logo, 

tenho como imperioso reconhecer INDEVIDO o DÉBITO que deu azo a 

inclusão do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito. 

Elucidado este importante ponto controvertido, faz-se possível a análise 

com maior segurança dos pleiteados danos morais. Anoto que o pedido de 

danos morais baseia-se no fato da requerida ter imputado unilateralmente, 

e de forma automática débito à parte requerente, promovendo, em razão 

do inadimplemento da referida dívida, a inclusão do nome do mesmo nos 

cadastros de proteção ao crédito, gerando assim todos os danos 

inerentes ao impedimento creditício. No STJ, é consolidado o entendimento 

de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, 

cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761). Ademais, conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso). Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

No tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no 

prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela 

para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a 

vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de 

outro lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido 

de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. Destarte, considerando 

todas as circunstâncias que envolveram os fatos, considerando ainda que 

a reclamada cumpriu com a medida liminar deferida nos autos, tenho que a 

condenação abaixo fixada se não consegue reverter à situação da 

requerente ao “status quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma 

compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR como INEXISTENTE o débito 

que deu azo à negativação efetivada em nome da parte Autora, e ainda, 

para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da 

presente data (Súmula 362, do STJ). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto à homologação da 

MM. Juíza. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003759-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDEUBRO SANTOS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Em síntese aduz a parte 

Requerente que teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de 

inadimplentes por débito que desconhece. Cumpre, primeiramente, 

registrar que após a contestação da Requerida, a parte Requerente 

formulou pedido de desistência da demanda. A rigor, conforme prevê o 

Enunciado nº 90 do FONAJE, mesmo após a citação, é dispensada a 

anuência da parte Requerida quando há pedido de desistência da 

demanda. Todavia, referido Enunciado sofreu alteração em seu texto no 

XXXVIII ocorrido em Belo Horizonte/MG, entre os dias 25 e 27 de 

novembro/2015, passando a constar a seguinte redação[1]: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (grifo nosso). Ante a detida análise dos autos a 

parte Requerente, em sua exordial afirmou categoricamente que não 

possuía relação jurídica, contudo em sede de contestação a parte 

Requerida provou cabalmente a existência de referida relação jurídica. Em 

sede de impugnação a Requerente não se manifestou impugnando os 

débitos ou fundamentando eventual fraude ou inexistência de relação 

jurídica, formulando tão somente pedido de desistência. Nesta esteira de 

raciocínio, cabe destacar que a prova pericial visa esclarecer ponto 

controvertido da demanda que necessite de parecer técnico. Ora, a parte 

Requerente, no momento oportuno não se insurge contra os documentos 

acostados na petição inicial, de modo que não há questão controversa 

sobre estes a demandar realização de perícia. In casu, de acordo com as 

provas produzidas pela parte Reclamada, a parte Autora alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Desta forma, não há como acolher o pedido 

formulado pela parte Requerente ante a patente má-fé processual. A parte 

Reclamada apresenta farta documentação, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes, decorrente de cessão de crédito de 

terceiro. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a parte Reclamada, de seu ônus probatório, 

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O ônus da prova dos fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do réu (art. 

373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, consoante se 

infere da passagem abaixo: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade [...]. O julgador não tem o dever de suprir a omissão 

probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da 

comprovação de suas alegações. Por derradeiro, a legislação Processual 

Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, 

utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a 

norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. Tal pratica deve 

ser punida com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou 

decidido por nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos 

morais ? Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, 

não havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

presente ação e via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do art. 85, §2º, do novo CPC. Submeto o 

presente Projeto de Sentença à Excelentíssima Juíza de Direito para 

apreciação e eventual homologação. P.I.C Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

Leigo [1] Disponível em: http://www.amb.com.br/fonaje/?p=555. Acesso 

em fev 2016. Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e a de nº. 

1002436-64.2018.8.11.0045, propostas pela Reclamante perante este 

juízo. Conforme se verifica na inicial, a Autora distribuiu nos dias 22 e 25 

de junho do corrente ano, 02 (duas) demandas em face da Ré – 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, sendo que a petição inicial é praticamente 

idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação é pautada na 

alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que nunca teve 

relação jurídica com a ré, postulando a declaração de inexistência de 

débitos. Ocorre que apesar da semelhança entre as demandas, é certo 

que versam sobre contratos distintos, senão vejamos: A presente 

demanda discute o contrato de nº. 0231936538, enquanto a demanda 

proposta sob nº. 1002436-64.2018.8.11.0045 tem em foco o contrato de 

nº. 0238843093. A jurisprudência aponta que não há conexão de 

processos em se tratando de contratos distintos: PROCESSO CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - CONEXÃO - CONTRATOS DISTINTOS - REUNIÃO DOS FEITOS 

- DESNECESSIDADE. Não restando demonstrada nos autos a ocorrência 
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de conexão, ante a ausência de identidade do objeto da ação, impõe-se a 

manutenção da decisão que rejeitou a reunião dos feitos. (TJ-MG - AI: 

10000150498137001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 02/11/0015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/11/2015) Portanto, rejeito a preliminar hasteada. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 

TELEFÔNICA BRASIL S.A a presente demanda visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato 

assinado pela Autora, cópia dos documentos pessoais, histórico de 

pagamentos, faturas e telas do seu sistema interno com registros e 

informações, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são suficientes para controverter 

as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se a Reclamada, portanto, de seu ônus probatório - artigo 

373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a 

parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a 

CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, seus 

argumentos não ilidiram as provas apresentadas. A impugnação é 

genérica e pouco elucidativa, mostrando-se frágil frente à robustez das 

provas trazidas pela Ré. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente 

leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de 

sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, 

evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

Por fim, no que tange ao pedido contraposto aduzido pela Requerida, vejo 

que os valores foram comprovados por meio das faturas apresentadas, 

bem como, restaram incontroversos diante da ausência de impugnação 

específica pela Autora, merecendo acolhida. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

CONDENANDO a parte Autora ao pagamento R$ 285,41 (duzentos e 

oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), com juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC desde o vencimento da dívida. CONDENO 

a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre 

o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. Submeto à homologação da MM. Juíza. 

Antonio Orli Macedo Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e a de nº. 

1002404-59.2018.8.11.0045, propostas pela Reclamante perante este 

juízo. Conforme se verifica na inicial, a Autora distribuiu nos dias 22 e 25 

de junho do corrente ano, 02 (duas) demandas em face da Ré – 

TELEFÔNICA BRASIL S.A, sendo que a petição inicial é praticamente 

idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação é pautada na 

alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que nunca teve 

relação jurídica com a ré, postulando a declaração de inexistência de 

débitos. Ocorre que apesar da semelhança entre as demandas, é certo 

que versam sobre contratos distintos, senão vejamos: A presente 

demanda discute o contrato de nº. 0238843093, enquanto a demanda 

proposta sob nº. 1002404-59.2018.8.11.0045 discute o contrato de nº. 

0231936538. A jurisprudência aponta que não há conexão em se tratando 

de contratos distintos: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONEXÃO - 

CONTRATOS DISTINTOS - REUNIÃO DOS FEITOS - DESNECESSIDADE. 

Não restando demonstrada nos autos a ocorrência de conexão, ante a 

ausência de identidade do objeto da ação, impõe-se a manutenção da 

decisão que rejeitou a reunião dos feitos. (TJ-MG - AI: 

10000150498137001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de 

Julgamento: 02/11/0015, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 10/11/2015) Portanto, rejeito a preliminar hasteada. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 

TELEFÔNICA BRASIL S.A a presente demanda visando a declaração de 

inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 
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negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato 

assinado pela Autora, cópia dos documentos pessoais, histórico de 

pagamentos, faturas e telas do seu sistema interno com registros e 

informações, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Destaque-se que as provas aportadas são suficientes para controverter 

as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se a Reclamada, portanto, de seu ônus probatório - artigo 

373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a 

parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a 

CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, seus 

argumentos não ilidiram as provas apresentadas. A impugnação é 

genérica e pouco elucidativa, mostrando-se frágil frente à robustez das 

provas trazidas pela Ré. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente 

leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de 

sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, 

evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

Por fim, no que tange ao pedido contraposto aduzido pela Requerida, vejo 

que os valores foram comprovados por meio das faturas apresentadas, 

bem como, restaram incontroversos diante da ausência de impugnação 

específica pela Autora, merecendo acolhida. “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

CONDENANDO a parte Autora ao pagamento de R$ 339,06 (trezentos e 

trinta e nove reais e seis centavos), com juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento da dívida. CONDENO a parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor 

da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem 

como, ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações. Submeto à homologação da MM. Juíza. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001474-41.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EDILZA ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO Vistos. 

I.Relatório. Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. II. Fundamentação. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o feito 

comporta julgamento antecipado, consoante disposição dos artigos 355, 

inc. II e 344 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré, citada, 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido em lei para resposta ao 

pedido e, além disso, não houve requerimento por parte da requerida 

quanto à produção de provas (art. 349, do CPC). Ressalte-se que, embora 

a Lei n. 9.099/95 prevê que a citação e intimação seja pessoal, o Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que a citação direcionada ao endereço da parte 

e recebida por pessoa devidamente identificada é válida para os todos os 

efeitos. Nesse sentido também é a orientação do Enunciado n. 5 do 

FONAJE: “A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte 

é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”. 

Desse modo, tendo em vista que a parte reclamada devidamente citada 

não compareceu à audiência de conciliação, bem como deixou de 

apresentar contestação, decreto-lhe a revelia na forma do artigo 20 da Lei 

n. 9.099/95, reputando-se verdadeira as alegações da parte autora. Há 

prova nos autos de que a reclamante contratou os serviços da requerida, 

mediante o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) conforme se 

verifica do recibo juntado nos autos (Id. 12766082). Por outro lado, a 

requerida não cumpriu o serviço na forma contratada, o que impõe a 

restituição do valor devidamente corrigido. Desse modo, em se tratando de 

ação versando sobre direito patrimonial, e por inexistentes quaisquer das 

exceções previstas no art. 345, do CPC, tenho como verdadeiras as 

alegações da parte autora, haja vista não vislumbrar indícios que possam 

contrariar o que foi afirmado na peça inaugural, o que faço com 

fundamento no art. 344, do Código de Processo Civil. Além disso, a prova 

documental carreada ao caderno processual ampara sobremaneira a 

pretensão deduzida na peça inicial pela reclamante. O processo comporta 

julgamento antecipado, haja vista a prescinde da produção de provas em 

audiência e a concordância tácita do requerido com o pedido inicial. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada 

na ação de cobrança proposta por EDILZA ALVES DOS SANTOS em 

desfavor de LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO, e CONDENO a 

requerida à restituição da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) lançada 

no recibo (Id. 12766082), sobre o qual incide correção monetária desde o 

desembolso (Súmula n. 43 do STJ), aplicando-se o INPC/IBGE; bem como 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, no 

percentual de 1% ao mês (art. 406 do CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN), o 

que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

contados do trânsito em julgado desta sentença, em não havendo 

pagamento voluntário, o montante da condenação será acrescido de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 
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Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação 

no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 31 de outubro de 2018. César Lima de 

Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 31 de outubro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003867-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSEMARA GOMES DUARTE 

DO CARMO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. I.Relatório. 

Dispensando o relatório na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. 

Fundamentação. O processo comporta imediato julgamento no estado em 

que se encontra por se tratar de matéria exclusivamente de direito, 

dispensada a dilação probatória (art. 355, inciso I, do CPC). Afasto a 

preliminar de incompetência arguida pelo requerido, pois, considerando o 

valor atribuído à causa e a matéria em discussão, reputo competente o 

Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a questão, devendo, 

portanto, o processo tramitar seguindo o rito especial instituído pela Lei n. 

12.153/2009, cuja competência é absoluta na Comarca onde estiver 

instalado, e que, portanto, é o caso dos autos. No mérito, determina a lei 

processual brasileira que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos 

de seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova de fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art. 373 do Código 

de Processo Civil. No caso dos autos, a parte autora alega desconhecer a 

origem da dívida objeto de protesto em seu nome. Informou, contudo, que 

trata-se de dívida oriunda de inquérito policial instaurado pela Polícia do 

Estado de Mato Grosso originado da apreensão de mercadorias sem notas 

fiscais, cuja apreensão deu origem ao inquérito policial n. 

279/2012/DLRV/MT. Argumentou, contudo, que não possui nenhuma 

relação com a apreensão de mercadorias em desacordo com a legislação, 

bem como não possui relação com o Sr. Ezequias que foi encontrado na 

posse das respectivas mercadorias apreendidas pela Polícia e que deu 

origem ao inquérito policial. O requerido, por sua vez, apresentou 

contestação, defendendo, em síntese, ausência de sua responsabilidade 

e que competia a parte autora o ônus da prova quanto ao seu direito. Os 

documentos que instruem a inicial comprovam que o débito é de origem do 

Inquérito Policial n. 279/2012, objeto da investigação do crime de 

descaminho, tipificado no artigo 334, § 1º, ‘c’ e ‘d’ e § 2º, do Código Penal 

Brasileiro, tendo como investigado Ezequias Alves Macedo do Carmo, 

vulgo “Polaco”. A contestação do requerido é genérica e não abordou os 

fatos narrados pela autora. Contudo, a norma processual vigente 

determina que o réu deve manifestar-se precisamente sobre as alegações 

de fato constante da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, o chamado pela doutrina de “ônus da impugnação 

especificada”. O requerido apenas alegou de modo genérico que não 

possui responsabilidade quanto ao protesto realizado em nome da autora 

e que o ônus da prova competia a requerente. Não fosse isso o bastante, 

o requerido não trouxe prova alguma a respeito da regularidade do 

protesto registrado em nome da autora, circunstância que desencadeia na 

ocorrência de evidente dano moral. Esse comportamento por parte do 

requerido, por certo, enquadra-se dentro do conceito de ato ilícito, capaz 

de germinar o dever de indenizar os prejuízos eventualmente sofridos pela 

vítima, ainda que estes sejam meramente morais, conforme é a hipótese 

dos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que o protesto indevido gera dano moral “in re ipsa”, isto é, presumível 

pelo próprio ilícito, sendo desnecessária a produção de provas quanto a 

repercussão negativa do fato na vida pessoal do autor (REsp n. 

705.633/RJ). A hipótese aqui é distinta em relação ao dano patrimonial, 

cuja concessão não pode ser alcançada sem prova efetiva dos gastos 

efetuados pelo lesado. O dano moral, amiúde, não deixa vestígios. 

Trata-se de abalo psicológico, instabilidade emocional, perturbação e 

desassossego, sentimentos que, no mais das vezes, não deixam rastros 

evidentes. O pagamento de certa cifra em dinheiro serve como uma forma 

de compensar pelo abatimento sentimental vivido, que não raro não pode 

ser estimado com precisão. Para a fixação do valor da indenização devem 

ser considerados fatores como a intensidade do dano sofrido pela parte, 

sua condição financeira e a do réu, o propósito didático da penalidade, a 

natureza do fato causador do dano, situações que aprecio para fixar a 

indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que reputo suficiente 

para não causar enriquecimento indevido da parte, e suficiente para 

produzir ao causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado. Com efeito, em relação à aplicação da Lei n. 11.960/09 

para fins de correção monetária e juros, diante da publicação do acórdão 

proferido na ADI 4425, (STF, Relator (a): Min. AYRES BRITO, Relator (a) p/ 

Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe 19/12/2013) e que no caso não se trata de 

análise de dívida cujo precatório já foi expedido, bem como considerando o 

entendimento mais recente que tem prevalecido no Superior Tribunal de 

Justiça de aplicação imediata do julgamento do STF que declarou a 

inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09, 

que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei 9.494/97 e sim o IPCA-E, 

aplicando-se juros de mora, considerando que não se trata de relação 

tributária e o decidido na ADI acima mencionada, equivalentes aos índices 

oficiais de juros de aplicáveis à caderneta de poupança (EDcl nos EDcl 

nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 872.629/RS, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, QUINTA TURMA do STJ, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013 

e AgRg no Ag 1413353/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA do STJ, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). Quanto aos juros 

moratórios obedecerão à Lei 11.960/09, tanto correspondendo aos juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, visto que a dívida não ostenta 

natureza tributária. (Neste sentido: AgRg no AREsp 601.045/RS, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/06/2015, DJe 05/08/2015). III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão formulada na reclamação cível proposta por 

JOSEMARA GOMES DUARTE DO CARMO em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO, para: (i) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida nos 

autos (Id. 15424654) e; (ii) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por dano moral à parte 

autora. Considerando o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

Recurso Extraordinário n. 870/947, Tema 810 de Repercussão Geral, 

quanto aos juros de mora e correção monetária dos débitos fazendários, 

observar-se-á o seguinte na fase de cumprimento de sentença: (i) a 

correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no 

IPCA-E, devida a partir da data do arbitramento e; (ii) juros moratórios 

incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, 

devem ser observados os índices à caderneta de poupança, conforme 

dispõe o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/09, desde a citação, conforme artigo 405 do Código Civil. Dessa 

forma, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da ação 

tramitar pelo rito da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei n. 

12.153/09) e que a ela se aplica subsidiariamente a Lei n. 9.099/95, 

inviável a condenação em custas e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 31 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000484-50.2018.8.11.0045. REQUERENTE: KARINA DE SOUSA 

CONCEICAO PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. 

Relatório. Dispenso o relatório em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. II. Fundamentação. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, notadamente, porque satisfatoriamente comprovadas as 

circunstâncias fáticas que embasam o pedido, tornando indispensável a 

dilação probatória. Afasto a preliminar arguida pela reclamada, uma vez 

que não há no ordenamento jurídico brasileiro a obrigatoriedade de 

esgotamento da vida administrativa como requisito indispensável para 

propor qualquer tipo de ação. Além disso, a requerida apresentou 

contestação de mérito sobre os fatos narrados na inicial, o que demonstra 

resistência da reclamada ao pedido formulado pela autora. No mérito, a 

reclamante alega desconhecer a origem da dívida de R$ 331,86 (trezentos 

e trinta e um reais e oitenta e seis centavos), objeto de apontamento do 

nome da autora no cadastro de inadimplentes. A requerida, por sua vez, 

defende a existência de relação jurídica entre as partes, cuja inscrição do 

nome da autora somente foi possível porque a reclamante tornou-se 

inadimplente em relação às faturas de serviços cobrados, juntando, 

inclusive, tela dos sistema de controle a respeito dos serviços, sendo 

possível, ainda, constatar a existência de pagamentos anteriores à 

inscrição do nome da parte no cadastro de inadimplentes. Verifica-se que 

na inicial a autora alega que são duas dívidas objeto de apontamento do 

seu nome no cadastro de devedores. Contudo, a reclamada defende que 

a autora possuía duas linhas telefônicas em seu nome, sendo o n. 65 

99687-2627/99807-2627. Porém, segundo a requerida a autora migrou de 

plano porque antes possuía a linha na modalidade pré-pago e preferiu 

contratar o plano na modalidade pós-pago. Todavia, no caso dos autos, a 

controvérsia não diz respeito ao adimplemento ou não da dívida, mas sim 

sobre sua própria existência, fato este que cabe à reclamada comprovar, 

nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, considerando, 

por outro lado, não poder a parte reclamante produzir prova de fato 

negativo. Para comprovar suas alegações, no entanto, a requerida carece 

de provas eminentemente documentais, vez que trata-se de 

questionamento quanto à existência de um negócio jurídico. A juntada no 

corpo da contestação de print de telas do sistema interno da 

empresa/requerida não tem o condão de comprovar a existência de 

relação jurídica entre as partes, sobretudo quando não há prova mínima 

que corrobore tais informações, por ser provas produzidas 

unilateralmente pela requerida, não se presta a fazer prova da 

inadimplência da parte demandante. Logo, não tendo a reclamada logrado 

êxito em comprovar a existência da dívida de rigor a declaração de 

inexigibilidade. No tocante aos danos morais, estes são devidos quando 

há situações que fogem à normalidade, causando aborrecimento que 

interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

acarretando-lhe desequilíbrio em seu bem estar. Cediço que a negativação 

indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito é fato extremamente 

constrangedor, pois torna pública a condição de mau pagador da pessoa, 

de forma injusta. Relativamente ao quantum, em se tratando de danos 

morais, inexiste critério objetivo para sua valoração (inteligência da Súmula 

281 do STJ – “A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação 

prevista na Lei de Imprensa”), até porque deve ser fixado de acordo com 

as peculiaridades da hipótese concreta, levando em conta a extensão do 

dano (art. 944 do Código Civil) e tomando por base critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, para que o valor não seja fonte de 

enriquecimento indevido ao lesado (art. 884 do Código Civil) e, de outro 

lado, para que não seja ínfimo ao ponto de não imprimir caráter punitivo ao 

ofensor. Em vista disso, fixo o montante da indenização no valor certo e 

determinado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual reputo razoável para 

reparar o prejuízo moral sofrido, em consideração, ainda, ao caráter 

punitivo, coibitivo e ressarcitório da medida, bem como aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, sem se constituir em enriquecimento 

indevido. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por KARINADE SOUSA 

CONCEIÇÃO PEREIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., para: (i) 

DECLARAR a inexigibilidade da dívida de R$ 331,86 (trezentos e oitenta e 

um reais e oitenta e seis centavos)e; (ii) CONDENAR a reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por 

dano moral, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um por 

cento) a.m., conforme norma do art. 406 do Código Civil, a contar do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ). Consequentemente, JULGO EXTINTO 

o processo, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Não efetuado o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias corridos, contados do trânsito em julgado desta sentença, 

em não havendo pagamento voluntário, o montante da condenação será 

acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) na fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 29 de outubro de 

2018. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença 

proferida pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para 

que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011199-37.2015.8.11.0045. REQUERENTE: ADONIERE SILVA COSTA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença 

apresentado por ADONIERE SILVA COSTA em face de OI S/A. Como é de 

amplo conhecimento, Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi foi 

homologado. A decisão foi tomada pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara 

Empresarial do Rio, no dia 21 de junho, e vale para as todas as empresas 

do grupo - Oi, Telemar Norte Leste, Oi Móvel, Copart 4 e 5 Participações, 

Portugal Telecom e Oi Brasil. Dessa forma, todos os créditos existentes 

contra ela na data do pedido, ainda que não vencidos, deverão ser 

recebidos pelos respectivos credores no processo de recuperação 

judicial, através da habilitação de seu crédito (artigo 49 da Lei n. 

11.101/2005). No caso "sub judice", portanto, cumpre ao credor, se ainda 

não procedeu à habilitação de seu crédito do Juízo da recuperação 

judicial, fazê-lo na forma do art. 10 da Lei n. 11.101/2005. Exsurge, pois, 

dos autos a inadequação deste processo de execução para recebimento 

do crédito expresso na sentença proferida nos presentes. Ademais, em 

se tratando do rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do 

processo é incompatível, haja vista as disposições trazidas no artigo 2º e 

artigo 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95, já que nesse tipo de ação a 

celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas. 

Portanto, no Juizado Especial não se aplica o artigo 6º, § 4º, da Lei nº 

11.101/2005, no que se refere à suspensão da execução em face de 

devedor em recuperação judicial. Consta do enunciado n. 51 do FONAJE, 

cuja redação foi atualizada no XXI Encontro realizado em Vitória/ES, em 

novembro de 2011: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria.” Registre-se que estando a empresa devedora em 

recuperação judicial, não há como prosseguir a execução individual, 

devendo o credor habilitar-se junto ao juízo universal, sob pena de 

preterimento do concurso de credores. Diante do conteúdo do enunciado, 

deve o cumprimento da sentença ser extinto pela impossibilidade do 

prosseguimento nos Juizados e fora do juízo universal. Neste sentido: 

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA - RECURSO INOMINADO - 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMPRESA EXECUTADA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - HABILITAÇÃO DO 

CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA - ENUNCIADO Nº 51, DO FONAJE. Tratando-se 

de crédito proveniente de responsabilidade civil por fato preexistente ao 

momento do deferimento da recuperação judicial, é necessária a 

habilitação e inclusão do crédito em questão no plano de recuperação da 

empresa (AgRg no Ag em RE 153.820, STJ). O Enunciado nº 51 do 

FONAJE esclarece que "os processos de conhecimento contra empresas 

sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria", impondo-se, assim, a extinção do cumprimento de 

sentença. Recurso conhecido e não provido. (Apelação nº 

0800605-03.2014.8.12.0101, 1ª Turma Recursal Mista dos Juizados 

Especiais/MS, Rel. Denize de Barros Dodero Rodrigues. j. 17.06.2015). 

Diante do exposto, EXTINGO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com base no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, 

podendo a parte credora habilitar o seu crédito junto ao Juízo onde tramita 

a recuperação judicial. Expeça-se certidão de crédito, do valor do cálculo 

de id. 15190556. Após o trânsito em julgado, procedidas as anotações e 

baixas necessárias, ARQUIVE-SE os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002349-11.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ZUGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do LAUDO PERICIAL 

juntado, para manifestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004562-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU FERREIRA DAS NEVES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004562-87.2018.8.11.0045 Valor da causa: $12,024.96 ESPÉCIE: [BUSCA 

E APREENSÃO]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

AYMORE Endereço: BANCO SANTANDER, 474, RUA AMADOR BUENO 

474, SANTO AMARO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04752-901 POLO 

PASSIVO: Nome: DIRCEU FERREIRA DAS NEVES Endereço: RUA 

BERGAMO, VENEZA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004561-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILVACI FERNANDES DA SILVA FARIAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004561-05.2018.8.11.0045 Valor da causa: $20,129.84 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: 

Nome: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, - DE 12997 A 17279 - 

LADO ÍMPAR, VILA GERTRUDES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04794-000 

POLO PASSIVO: Nome: NILVACI FERNANDES DA SILVA FARIAS 

Endereço: AV MILAO, 1092, S, VANEZA, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 31 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004661-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARA RUBIA ALVES DE RESENDE OAB - MT20985/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA GUERRA ELIZEI ARRUDA (REQUERIDO)

ANDRE MACHADO CANO DE ARRUDA (REQUERIDO)

ARRUDA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004661-57.2018.8.11.0045 Valor da causa: $42,312.98 ESPÉCIE: 

[CITAÇÃO]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: , ÁGUA BOA - MT - CEP: 

78635-000 POLO PASSIVO: Nome: ARRUDA COMERCIO ATACADISTA E 

REPRESENTACAO LTDA - ME Endereço: BURITI, 1784-E, BLOCO 101, 

PIONEIRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: ANDRE 

MACHADO CANO DE ARRUDA Endereço: R DOS CANARIOS, 2883, 

2883W, PARQUE DAS EMAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Nome: RAFAELA GUERRA ELIZEI ARRUDA Endereço: Rua DOS 

CANARIOS, 2883, W, PARQUE DAS EMAS II, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 31 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004529-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANTA FLORA FLORESTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004529-97.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

NOVA MUTUM Endereço: AC NOVA MUTUM, AVENIDA DOS CANÁRIOS 

141 LOTE W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-970 POLO 

PASSIVO: Nome: PLANTA FLORA FLORESTAL LTDA - ME Endereço: BR 
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163, KM 642, S/N, ZONA RURAL, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 31 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004526-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON CARLOS LANZARINI TOCCHETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDA MARIA MARQUES MENEZES OAB - SC27460 (ADVOGADO(A))

FABIO ADRIANO MASCARELLO OAB - SC25123 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIFASE COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004526-45.2018.8.11.0045 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Citação]

->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: ALISON 

CARLOS LANZARINI TOCCHETTO Endereço: ESPIRITO SANTO, 343, D, 

PALMITAL, CHAPECÓ - SC - CEP: 89815-130 POLO PASSIVO: Nome: 

TRIFASE COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME Endereço: 

RUA CUIABÁ, 364, INDUSTRIAL, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 31 de outubro de 

2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004489-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO D DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

GUSTAVO DAUZACKER DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1004489-18.2018.8.11.0045 Valor da causa: $66,480.86 ESPÉCIE: 

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, 

VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

GUSTAVO D DE SOUZA - ME Endereço: Avenida Paraná, 349, Centro, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: GUSTAVO 

DAUZACKER DE SOUZA Endereço: Avenida Paraná, 349, Centro, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Certifico e dou fé que, com o 

objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 31 de outubro de 2018. Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1004617-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ERCHELE (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Lucas do Rio Verde - MT (ORDENADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004617-38.2018.8.11.0045. 

ORDENANTE: APARECIDO ERCHELE ORDENADO: MUNICÍPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE - MT CUMPRA-SE, NOS TERMOS ORDENADO.. LUCAS DO 

RIO VERDE, 31 de outubro de 2018. GISELA ALVES SILVA JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SALES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89213 Nr: 3115-57.2013.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRF, BM, LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

LUCAS CANDIDO MAYER - OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 "[... ] Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios 

levantados pelo embargante, para incluir no dispositivo da sentença de p. 

294/verso o seguinte item: “Condeno o autor ao pagamento dos honorários 

do advogado da parte requerida no valor que fixo em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), conforme §§ 2º e 8º, do art. 85, do NCPC”. Leia-se o 

seguinte:“Conforme previsão contida no art. 292, inciso III, do CPC, o valor 

total a ser atribuído a causa seria de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e 

seis mil reais), ou seja, 12 (doze) vezes da diferença à menor requerida 

pelo autor da revisão (R$ 13.000,00).Por outro lado, em observância aos 

termos dos §§ 2º e 6º, do art. 85, do NCPC, atendendo o grau de zelo 

profissional do advogado do embargante, o trabalho por ele executado, 

que apresentou contestação c/c pedido contraposto, e ainda 

contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento interposto, bem como 

a natureza e importância da ação e o lugar da prestação do serviço, 

condeno o autor ao pagamento dos honorários do advogado da parte 

requerida no valor que 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.Posto isto, ACOLHO os embargos declaratórios levantados pelo 

embargante, para incluir no dispositivo da sentença de p. 294/verso o 

seguinte item:” “Condeno o autor ao pagamento dos honorários do 

advogado da parte requerida no valor que 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa.” No mais, mantendo os demais termos da 

aludida sentença, com vista ao seu integral cumprimento.Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89037 Nr: 2945-85.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONI HARTMANN DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.
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Trata- se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Verifica-se à p. 143/144, que a parte exequente requereu a expedição do 

alvará judicial referente ao pagamento da requisição de pequeno valor, 

apresentando informação de disponibilização de valor pelo TRF 1º Região, 

conforme documento encartado à p. 145 dos autos.

Posto isto, defiro o levantamento da quantia de R$ 7.527,55 (sete mil 

quinhentos vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), em relação 

aos honorários de sucumbência (p. 141), com os acréscimos 

correspondentes.

Expeça-se o competente alvará judicial, em favor do advogado da parte 

exequente, na conta bancária indicada à p. 143/144.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92807 Nr: 87-47.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CONCEIÇÃO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO CUNHA 

MARANHÃO-PROCURADOR FEDERAL/PF-MT - OAB:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81803 Nr: 1061-55.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DALAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE MARIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se no prazo de 5 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42541 Nr: 2850-26.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J.-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GESSO 

LTDA-ME, ABEL DA SILVA, JECONIAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANETHO BARRETO ARAUJO 

- OAB:14.183

 Impulsiono os autos em atenção ao determinado na p. 161, para 

republicção do deliberado na decisão de p. 145: Intime-se o devedor, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme 

cálculo de p. 143/144, acrescido de custas. Se houver (art. 523, do CPC).

Não ocorrendo o pagamento voluntário, no prazo, o débito será acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado de 10 % (dez 

por cento) (art. 523, §1º, do CPC).

 Efetuado o pagamento parcial, no prazo previsto, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (art. 523, §2º, do CPC) e, por fim não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde 

logo mandado de penhora e avaliação (art. 523, §3º, do CPC).

Transcorrido o prazo previsto acima, sem pagamento, inicia-se o prazo de 

15(quinze) dias, para que o executado, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, 

caput, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 28503 Nr: 2537-70.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA SCHITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o exequente para 

manifestar-se quanto a impugnação apresentada as pp.128/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98652 Nr: 4915-86.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o exequente para 

manifestar-se quanto a impugnação apresentada as pp.171/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112257 Nr: 5064-48.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SCAIN & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a existência de erro material na sentença de p. 93 e verso, 

acolho o pedido de p. 94, para retificar a sentença proferida a p. 93 e 

verso, assim:

Onde se Lê:

"Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo de pp. 38/39 e verso, havido entre as partes 

nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC."

Leia-se:

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos os acordos de pp. 74/75 e 90/92, havido entre as partes nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Por fim, considerando que houve o pagamento integral do acordo, 

conforme petição e documento de p. 94 e verso existente nos autos, 

extingo o presente processo, nos termos do art 924, inciso II, do CPC.

P.R.I.Cumpra-se.

Após o trãnsito em julgado, arquive-se os autos dando-se as baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97743 Nr: 4139-86.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR BOLDRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, KELI DIANA WEBER VERARDI - OAB:15985-B, 

MABEL TIBES DA SILVA - OAB:22.343-A, TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Posto isto, Julgo Procedente a Ação de Repetição do Indébito, para 

declarar a ilegalidade da cobrança, além do diferencial de alíquota de 1,5% 

sobre o valor total do bem (anexo II do Convênio ICMS 52/91), e de 

consequência Condeno o Estado de Mato Grosso a devolver o montante 

cobrado indevidamente à maior, na quantia de R$ 23.754,54 (vinte e três 

mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), 

com juros de mora à partir do trânsito em julgado da sentença, de 1% (um 

por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, à partir data do 

desembolso, conforme Sumulas nºs 188 e 162, ambas do Superior 

Tribunal de Justiça (Súmula 188. Os juros moratórios, na repetição do 

indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. 

Súmula 162. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária 

incide a partir do pagamento indevido).Condeno a requerida, ao pagamento 

dos honorários sucumbenciais, que fixo no importe de 15% (quinze por 

cento) incidente sobre o valor da condenação, bem como as custas 

processuais, nos termos do art. 82, § 2º e art. 85, § 2º, ambos do CPC.”No 

mais, mantendo os demais termos da aludida sentença, com vista ao seu 

integral cumprimento.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82989 Nr: 2441-16.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 CERTIFICO que em razão dos(a) advogado(a) da parte requerida não 

estar devidamente cadastrado no Sistema Informatizado Apolo, quando da 

publicação da decisão de fl.72 impulsiono os autos para republicação do 

deliberado: Verifica-se que foi apresentado embargos monitórios (pp. 

57/64) por negativa geral, aduzindo nulidade da citação por edital.

Pois bem. Rejeito a preliminar de nulidade da citação editalícia, uma vez 

que foram empreendidas diligências cabíveis para localização da 

requerido, conforme extrato de ordem judicial de p. 31 e 42/43.

Isso posto, intimem-se as partes para que digam se pretendem a produção 

de outras provas, justificando a sua necessidade ou o julgamento da lide 

no estado em que se encontra, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 106530 Nr: 2096-45.2015.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE - COSTA FAZENDAS S/A, VICENTE 

APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR RODRIGO NUNES - 

OAB:SP/260.942, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:MT 5.222

 Verifica-se dos autos que o perito nomeado reduziu o valor da pericia, 

para a quantia de R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais), documento de 

p. 58/59, que foi aceito pelo exequente a p. 62.

Determino a intimação do exequente, para que efetue o depósito de 50% 

do valor da perícia em Juízo, no prazo de 5(cinco) dias.

 Após expeça-se alvará de liberação, para pagamento do perito nomeado, 

intimando o perito para informar nos autos o número de sua conta 

corrente, para o devido depósito, devendo o "expert" agendar data para 

realização da pericia, com a entrega do laudo no prazo máximo de 

30(trinta) dias.

Initmem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101750 Nr: 22397-47.2014.811.0045

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. N. EMPREITEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:ES/15.134

 Considerando que houve o pagamento integral do acordo, conforme 

petição e documento de pp. 204 e verso existente nos autos, extingo o 

presente processo, nos termos do art 924, inciso II, do CPC.

Indefiro o pedido de p. 202, considerando que a restrição no RENAJUD 

informada a p. 203, foi realizada pelo TRT23, no processo 

5157120145230101, só cabendo ao referido Juízo a sua retirada.

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquive-se os autos com as baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97043 Nr: 3571-70.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE KOPROSKI CAVALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 32211 Nr: 2125-08.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO MOREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALVES DOS SANTOS - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 "[...] No que tange ao pedido de levantamento de FGTS em nome do 

exequente, embora a decisão de p. 156 tenha determinado a expedição de 

ofício à Caixa Econômica Federal, solicitando informação de parcelas 

passíveis de levantamento, tal pedido deve ser formulado na esfera 

administrativa e, em caso de negativa, deverá o exequente ajuizar ação 

própria, portanto, indefiro o pedido de levantamento de FGTS.Por todo 

exposto, HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado às pp. 158/163, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.Com efeito, expeça-se o Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) no valor de R$ 40.525,20 (quarenta 

mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte centavos) referente às verbas 

previdenciárias, em favor do patrono da autora, conforme requerido à p. 

211. Instruam-se os expedientes com os documentos necessários, 

encaminhando-os ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o que for necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 109878 Nr: 3867-58.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BARTNISKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA, TOYOPABRA 

VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, RODOBENS GREEN - PARÁ AUTOMÓVEIS 

LTDA, VIA LÁCTEA-DISVECO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE LUIZ PARZIANELLO 

- OAB:18.516/PR, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 
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FLAVIO RODRIGO SANTOS DUTRA - OAB:39871, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236655, LEONARDO FARINHA GOULART - 

OAB:110.851

 "[...] Desta feita, nomeio o Engenheiro Industrial Mecânico JORGE IOANNIS 

TSILFIDIS, CREA 1203376693, com escritório profissional situado na Rua 

das Primaveras, nº 1829, Bairro Jardim Botânico, CEP 78556-026, 

Sinop/MT, telefone (66) 3531 7116 e (66) 9999 4321. Intime-se o perito 

acima nomeado, para dizer se aceita o encargo, a fim de que apresente 

sua proposta de honorários, os quais serão suportados e rateados pelo 

autor e primeira requerida, Toyota do Brasil Ltda, nos termos do art. 95, do 

CPC. Com a manifestação do perito, manifestem-se as partes. Em havendo 

discordância com os honorários, diga o perito. Em havendo concordância, 

intime-se o perito para dar início aos trabalhos.Desde já, fixo o prazo de 

cinco 15 (quinze) dias, para as requeridas apresentem QUESITOS, eis que 

o autor já os apresentou às pp. 332/333. No mesmo prazo, deverão as 

partes, querendo, indicarem os ASSISTENTES TÉCNICOS.Fixo o prazo de 

30 (trinta) dias, para apresentação do respectivo laudo.Após a juntada do 

laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 10(dez) dias, iniciando-se 

pelo autor.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, para novas 

deliberações.Desde já, designo audiência de instrução para o dia 03 de 

abril de 2019, às 15h00.As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, 

CPC).Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, por meio de carta com aviso de recebimento, 

juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, 

CPC.Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC) 

[...]."

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004571-49.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. D. S. O. D. C. (REQUERENTE)

M. O. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA DA SILVA OLIVEIRA OAB - 912.794.021-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. C. (REQUERIDO)

 

AUTOS N.º 1004571-49.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO UMA VIA DA MISSIVA COMO MANDADO. Em caso 

negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência. 

Certifique-se a Sra. Gestora acerca da autenticidade e validade do 

mandado de prisão objeto da presente missava (ID N.º 16156675 – pp. 

04/06). Efetuada a prisão, informe-se imediatamente ao Juízo deprecante. 

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e baixas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 25 de 

outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004661-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARA RUBIA ALVES DE RESENDE OAB - MT20985/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA GUERRA ELIZEI ARRUDA (REQUERIDO)

ANDRE MACHADO CANO DE ARRUDA (REQUERIDO)

ARRUDA COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004661-57.2018.8.11.0045 CARTA PRECATÓRIA VISTOS. Se 

presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se conforme 

deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO. Em caso negativo, 

oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos documentos 

necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com urgência, e que 

caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) dias a presente 

será devolvida independentemente de cumprimento. Comunique-se ao 

Juízo deprecante o recebimento desta. Após, se devidamente cumprida, 

devolva-se à comarca de Origem fazendo grafar as nossas homenagens. 

Condiciono o cumprimento da presente ao pagamento das custas 

processuais. Anotações e baixas de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde, 30 de outubro de 2018. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004638-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCO MORAIS AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN ERMIANE APARECIDA PEREIRA MAUES OAB - PA25168 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004638-14.2018.8.11.0045 AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER EMBARGANTE: FRANCO MORAIS AGUIAR 

EMBARGADO: MUNICìPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT VISTOS, ETC. 

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo as partes acima 

identificadas. Pois bem. De início, cumpre ressaltar a implantação do PJE 

nesta Comarca, através da Portaria da Presidência n.º 127/2016, a qual 

dispõe que todos os feitos, salvo exceções, deverão tramitar de forma 

eletrônica. A portaria que institui o referido sistema orienta ainda, que os 

processos protocolados até às 12:00h do dia 25/04/2016, deverão 

obrigatoriamente tramitar de maneira física até o arquivamento, incluindo 

seus apensos e incidentes. Em atenção ao presente feito, verifica-se que 

este foi remetido a esta Vara em razão do reconhecimento da conexão 

com os autos n.º 5657-14.2014.8.11.0045, código: 99622 (Id n.º 

16231827), o qual tramita de maneira física perante esta Vara Cível, 

tornando-se assim, impossível o apensamento dos feitos conexos, 

visando o julgamento simultâneo, enquanto este processo tramitar de 

maneira eletrônica. De tal forma, deverá o autor protocolar os presentes 

embargos na forma física, para que assim possa ser apensado ao 

processo código: 99622, diante do reconhecimento da conexão com este 

feito. Posto isto, diante da necessidade de apensamento do presente feito 

aos autos que tramitam fisicamente, e pela ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas, tendo em vista 

que no presente feito não houve qualquer atividade jurisdicional relevante, 

assim, exigir o pagamento de tais custas não seria razoável. Ademais, 

existe pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerente, que 

sequer fora analisado, tendo em vista que a ausência de recebimento da 

inicial. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2018. 

GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004676-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE MOSCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINE SANTANA MOSCON OAB - RS89093 (ADVOGADO(A))

ANDREIA LUIZA SANTANA MOSCON OAB - RS102508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE DE AMORIM DRESCHER (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004676-26.2018.8.11.0045 AÇÃO MONITÓRIA 

REQUERENTE: MARCOS ANDRE MOSCON. REQUERIDA: GUILHERME 

HENRIQUE DE AMORIN DRESCHER VISTO. Expeça-se mandado monitório, 
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citando-se a parte Requerida para que efetue o pagamento da dívida 

principal, bem dos honorários advocatícios, fixados em cinco por cento do 

valor atribuído à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que 

recomenda o artigo 701, do Novo Código de Processo Civil. Consigne no 

referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida oferecer 

embargos monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial (art. 

702, CPC). Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos 

constituir-se-á em pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 

701, § 2°, do mesmo Codex. Na hipótese de cumprimento do mandado, 

ficará a requerida isenta do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 

701). Condiciono o cumprimento do mandado ao pagamento das custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95627 Nr: 4245-23.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARN, BBR, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição, conforme determinado pela Portaria n.º 

002/2016/GAB/1º Vara, datada de 03 de Agosto de 2016.

 Analisando os presentes autos, verifica-se que, imediatamente antes de 

serem eles conclusos ao gabinete para o início dos trabalhos 

correicionais, já fora proferido provimento jurisdicional que, ainda, 

encontra-se pendente de cumprimento pela parte ou impulsionamento pela 

Secretaria Judicial.

 Diante do exposto, determino que seja cumprida a 

decisão/despacho/sentença anteriormente proferida.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 85118 Nr: 3958-31.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KPGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Ribeiro de 

Carvalho - OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a manifestação apresentada pela 

parte executada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001566-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIO PINTO CERQUEIRA (ORDENADO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001566-91.2018.8.11.0021 ORDENANTE: 

MUNICIPIO DE AGUA BOA 1) Tratam-se os presentes autos de carta de 

ordem encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo 

o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas referentes à ação penal pública, justiça 

gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública 

e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o 

recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a 

presente ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e 

o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em 

havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Após o cumprimento, independentemente de novo 

despacho, remeta os autos à origem, com os cumprimentos de estilo. 

C u m p r a - s e .  Á g u a  B o a ,  3 1  o u t u b r o  d e  2 0 1 8 . 

______________________________ JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz de 

Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001246-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FRIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DORACIO MENDES OAB - SP133066 (ADVOGADO(A))

MARCELO DORACIO MENDES OAB - SP136709 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da 

demanda, por meio de seu advogado habilitado, do inteiro teor do R. 

Despacho proferido nos autos (Id 15639699), que segue vinculado, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o recolhimento da taxa e custas 

do processo, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001145-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANE FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado habilitado, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos os documentos referenciados na petição inicial, sob 

pena de preclusão temporal, nos termos do Despacho proferido nos autos 

(Id 14881876), que segue vinculado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101558 Nr: 3133-82.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danyelle Rodrigues Cabral, Marques Martins Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fronteira Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:OAB/MT 17205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12501/A

 Certifico que, diante da juntada da petição da parte requerente às fls 100, 

foi realizado o cadastramento no sistema apolo, nos presentes autos, do 
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Procurador Dr Marcelo da Cunha Miranda, OAB 12501-A/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105405 Nr: 5410-71.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virgílio Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE:Intimar o advogado da parte 

requerente do(s) ofício(s) requisitório(s) expedido(s) nos autos para, 

querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o 

disposto no artigo 10°, da Resolução n° 168, de 05 de Dezembro de 2011 

do CJF.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1033488 Nr: 3981-64.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHV, WB, WMG, KRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3981-64.2018.811.0021

 ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Dyego Henrique Verissimo e Wanderson Batista e 

Wesley Martins Gouveia e Keven Rodrigues de Souza

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Dyego Henrique Verissimo, Rg: 

2523206-1 SEJSP MT Filiação: Olacir Verissimo e Sueli Rodrigues 

Verissimo, data de nascimento: 29/01/1995, brasileiro(a), natural de 

Iguatemi-MS, solteiro(a), Endereço: Rua 31, Chácara 10, Bairro: Operário, 

Cidade: Água Boa-MT e Menor infrator: Wanderson Batista, Rg: 25799622 

SSP MT Filiação: Angela Maria Batista, data de nascimento: 06/09/1994, 

brasileiro(a), natural de Nova xavantina-MT, convivente, auxiliar de 

agrimensor, Endereço: Rua 06, 01, Bairro: Operario, Cidade: Água Boa-MT 

e Menor infrator: Keven Rodrigues de Souza, Rg: 2495315-6 SEJSP MT 

Filiação: Antonio Alves de Souza e Suzana Rodrigues de Oliveira, data de 

nascimento: 13/12/1996, brasileiro(a), natural de Barra do garças-MT, 

solteiro(a), Endereço: Rua 19, Nº 05, Bairro: Operário, Cidade: Água 

Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/07/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: 1. Trata-se de Procedimento Investigatório para apuração da 

prática do ato infracional análogo ao delito capitulado no art. 137 do Código 

Penal, praticado, em tese, por DYEGO HENRIQUE VERISSIMO, 

WANDERSON BATISTA e KEVEN RODRIGUES DE SOUZA. / O Ministério 

Público requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do ato 

infracional, em razão da prescrição, com o arquivamento do presente 

feito, vez que houve transcurso de mais de 04 (quatro) anos, desde a 

data dos fatos (fls. 11/11-v). / É o relato do essencial. / Fundamento e 

decido. / 2. Da análise atenta dos autos verifica-se que no presente caso 

é necessária a aplicação do instituto da prescrição. / Rogério Greco 

leciona que “A prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, 

por não ter tido capacidade de fazer valer seu direito de punir em 

determinado tempo previsto pela lei, faz com que ocorra a extinção da 

punibilidade.” (in Código Penal Comentado. Niterói/RJ: 2012, 6ª ed., rev., 

ampl. e atual., pg. 249). / O Código Penal, a propósito, estatui em seu artigo 

107, inciso IV, que a punibilidade se extingue “pela prescrição, decadência 

ou perempção;”. / Considerando que a pena máxima prevista para o delito 

tipificado no art. 137 do Código Penal, é de 02 (dois) meses, cuja 

prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre em 03 (três) anos (Código 

Penal, artigo 109, inciso VI), bem como que, in caso, constata-se a 

menoridade da infratora quando da prática da conduta ilícita, reduzindo-se, 

destarte, o prazo prescricional pela metade, indene de dúvidas que o 

direito de punir do Estado está acobertado pela prescrição, uma vez que 

decorreu mais de 04 (quatro) anos entre a data do fato (04.03.2014) e a 

presente data sem que houvesse a ocorrência de qualquer causa que 

obstasse o curso do prazo prescricional. / 3. Ante o exposto, com 

supedâneo no artigo 107, inciso IV, e 109, V, e 115, todo do Código Penal 

Brasileiro julga EXTINTA a punibilidade de DYEGO HENRIQUE VERISSIMO, 

WANDERSON BATISTA e KEVEN RODRIGUES DE SOUZA, ante a 

prescrição da pretensão punitiva estatal. / Ciência ao Ministério Público. / 

Intime-se a menor infratora, por meio de seu representante legal. / 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. / Publicada com a inserção no Sistema 

Informatizado Apolo TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 30 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1032447 Nr: 3319-03.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3319-03.2018.811.0021 – Código: 1032447.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Romulo Vinicius Andrade Barros

INTIMANDO(A, S): Menor infrator: Romulo Vinicius Andrade Barros 

Filiação: Amarildo Aparecido de Barros e Gilmaria de Andrade Pinto, data 

de nascimento: 29/09/2002, brasileiro(a), natural de Cocalinho-MT, 

solteiro(a), estudante, Endereço: Rua F-8, 394, Bairro: Primavera, Cidade: 

Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “1. Cuida-se de comunicação de apreensão em flagrante de 

adolescentes, pela suposta prática de ato infracional. / Ao se manifestar, 

o Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito, em virtude da 

ausência de justa causa (fls. 11/13). / É o relato do essencial. / 

Fundamento e Decido. / 2. Diante da manifestação do Órgão Ministerial, o 

arquivamento do feito é medida que se impõe, de modo que deve ser 

homologado. / 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 181, § 1°, do 

ECA, HOMOLOGO o pedido de arquivamento. / Sem custas (artigo 141, § 

2.°, do ECA) / Ciência ao Ministério Público e ao adolescente. / Certificado 

o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. / 

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Registre-se. Intimem-se.”.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 30 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 1031858 Nr: 2940-62.2018.811.0021

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2940-62.2018.811.0021 – Código: 1031858.

ESPÉCIE: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE:

 PARTE REQUERIDA: Herica Maiara Gomes

INTIMANDO(A, S): Herica Maiara Gomes, CPF: 073.531.131-54, filiação: 

Fabiana Gomes Peixoto, nascimento: 15/05/1999. Endereço: incerto ou não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: 1. Trata-se de Procedimento Investigatório para apuração da 

prática do ato infracional análogo ao delito capitulado no art. 147 do Código 

Penal, praticado, em tese, por HÉRICA MAIARA GOMES. / O Ministério 

Público requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade do ato 

infracional, em razão da prescrição, com o arquivamento do presente 

feito, vez que houve transcurso de mais de 02 (dois) anos, desde a data 

dos fatos (fls. 11/11-v). / É o relato do essencial. / Fundamento e decido. / 

2. Da análise atenta dos autos verifica-se que no presente caso é 

necessária a aplicação do instituto da prescrição. / Rogério Greco leciona 

que “A prescrição é o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não 

ter tido capacidade de fazer valer seu direito de punir em determinado 

tempo previsto pela lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade.” (in 

Código Penal Comentado. Niterói/RJ: 2012, 6ª ed., rev., ampl. e atual., pg. 

249). / O Código Penal, a propósito, estatui em seu artigo 107, inciso IV, 

que a punibilidade se extingue “pela prescrição, decadência ou 

perempção;”. / Considerando que a pena máxima prevista para o delito 

tipificado no art. 147 do Código Penal, é de 1 (um) ano, cuja prescrição da 

pretensão punitiva estatal ocorre em 04 (quatro) anos (Código Penal, 

artigo 109, inciso VI), bem como que, in caso, constata-se a menoridade 

da infratora quando da prática da conduta ilícita, reduzindo-se, destarte, o 

prazo prescricional pela metade, indene de dúvidas que o direito de punir 

do Estado está acobertado pela prescrição, uma vez que decorreu mais 

de 02 (dois) anos entre a data do fato (17.04.2015) e a presente data sem 

que houvesse a ocorrência de qualquer causa que obstasse o curso do 

prazo prescricional. / 3. Ante o exposto, com supedâneo no artigo 107, 

inciso IV, e 109, V, e 115, todo do Código Penal Brasileiro julga EXTINTA a 

punibilidade de HÉRICA MAIARA GOMES, ante a prescrição da pretensão 

punitiva estatal. / Ciência ao Ministério Público. / Intime-se a menor 

infratora, por meio de seu representante legal. / Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. / 

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor do PJMT, digitei.

 Água Boa - MT, 30 de outubro de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000736-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELLUS AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL MELO OLIVEIRA OAB - GO36917 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEZINDO FARIAS DE AMORIM (RÉU)

EULER CESAR DE FREITAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIO DUTRA DANTAS FERREIRA OAB - GO0023931A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000736-62.2017.8.11.0021 DECISÃO Em complemento à decisão 

proferida em audiência de justificação (Id n. 16210439), cabe a análise do 

pedido de tutela de urgência de natureza satisfativa, sobretudo após a 

decisão exarada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, relator 

do agravo de instrumento n. 1009012-48.2017.8.11.0000 (Id n. 13563597), 

como também a se mostra necessária a inauguração da fase saneadora, 

em atenção ao art. 357 do Código de Processo Civil. Vieram os autos 

conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. DA TUTELA DE URGÊNCIA – 

NATUREZA SATISFATIVA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA O requerente 

postula a concessão de tutela de urgência, tendo em vista a afirmação do 

decurso do prazo de ano e dia da data da ocorrência do alegado esbulho 

possessório. Para tanto, utilizou-se da sistemática do art. 558, “caput” e 

parágrafo único, ambos do CPC. Em análise ao rito escolhido, este Juízo 

RECEBE a pretensão em sede de tutela de urgência, nos termos do art. 

558, “caput” e parágrafo único do CPC. Como este Juízo deixou em 

momento anterior assentado, mesmo que não houvesse regra expressa 

neste sentido, há entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

permitindo a utilização do rito comum e, por conseguinte, apreciação de 

tutela antecipada na égide do Código de Processo Civil, submetido pela Lei 

n. 5.869/1.973, de modo que mesmo naquela época se mostrava lídimo a 

utilização do procedimento comum nas hipóteses de “posse velha”, após 

ano e dia do esbulho possessório. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

CABIMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE VELHA. REQUISITOS. ART 

273, CPC. POSSIBILIDADE. 1. O art. 527 do CPC permite a negativa de 

seguimento do agravo sem a audiência da parte contrária (inciso I), porque 

tal decisão não altera a situação jurídica do agravado. O provimento do 

recurso, todavia, seja ele por decisão singular ou colegiada, não 

prescinde da prévia intimação da parte adversária (inciso V). Precedente 

da Corte Especial - RESP 1.148.296/SP, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos. 2. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do 

STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida 

liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para 

reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de 

tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a 

qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de 

mérito. 3. Hipótese em que se trata de violação direta ao dispositivo legal 

que disciplina o deferimento da medida (CPC, art. 273), razão pela qual é 

cabível o recurso especial. 4. É possível a antecipação de tutela em ação 

de reintegração de posse em que o esbulho data de mais de ano e dia 

(posse velha), submetida ao rito comum, desde que presentes os 

requisitos requisitos que autorizam a sua concessão, previstos no art. 273 

do CPC, a serem aferidos pelas instâncias de origem. 5. Agravo regimental 

a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1139629/RJ, Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 

17/09/2012) (Destaque) Pois bem, tomando-se como referência o pedido 

de tutela de urgência, sabe-se que o Código de Processo Civil, regido pela 

Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, 

regramento editado após a Constituição Federal de 1988, trouxe ao 

sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação 

de algumas normas, em sintonia com a nova ótica 

processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais 

com base teórica na doutrina de Ronald Dworkin e Robert Alexy. Uma 

dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em 

tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental. Pois 

bem, analisando a pretensão inicial, há requerimento incidental de tutela de 

urgência, consistente no pedido de tutela antecipada. O art. 300 do Código 

de Processo Civil[1] disciplina dois pressupostos para a concessão da 
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tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na 

probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Além disso, é incabível a 

concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 

300, §3º do CPC. No caso em tela, a empresa requerente visa à 

concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória de modo a 

viabilizar a reintegração de posse de determinada área que seria de sua 

titularidade. Assim, nota-se que a demanda visa à proteção possessória e 

não petitória. Em análise aos requisitos do art. 300 do CPC, 

especificamente quanto ao pedido de reintegração de posse, este Juízo 

entende que não merece acolhimento, ante a falta de demonstração da 

probabilidade do direito e no perigo de dano. Não se olvide que, com base 

na mesma probabilidade do direito, há indicativo de que o requerente é 

proprietário de extensa área rural composta, em tese, de 23 (vinte e três) 

glebas representadas em matrículas imobiliárias, as quais possuem 

vértices e perímetros certificados pelo Sistema Geodésico Brasileiro 

(“georreferenciamento”). Todavia, ressalte-se, a questão envolvida nesta 

demanda não se refere à proteção petitória, mas sim possessória. Com 

base nisso, passa-se a explicitar a ausência da probabilidade do direito 

quanto à constatação de sua posse, esbulho possessório, data do 

esbulho e continuidade da posse, embora esbulhada. Em relação à posse, 

não há, em sede de cognição sumária, elementos neste momento 

processual de que a área especificada, onde estão localizados os 

requeridos, estava sendo utilizada pela empresa em cumprimento de sua 

função social, inclusive, destinada a reserva legal ou que a referida 

estaria com o uso limitado em sua totalidade por se tratar de unidade de 

conservação de proteção ("uso integral" ou "uso sustentável"), ou ainda, 

que se tratava, em sua integralidade, de área de preservação permanente. 

Por sua vez, em relação ao esbulho possessório, da mesma forma, este 

Juízo também não vislumbra em sede de probabilidade do direito a sua 

ocorrência. Há elementos de que os requeridos estão sob a área desde o 

ano de 2009. De seu turno, não há provas idôneas até o momento que 

demonstre a tomada da posse de maneira forçada ou de forma 

clandestina. Por conseguinte, não se vislumbra, em sede de cognição 

sumária, da mesma forma, a data de sua ocorrência. Nessa guisa, não há 

elementos concretos que demonstrem, em juízo de probabilidade, a 

continuidade de posse do requerente sobre a área, visto que, como restou 

acima consignado, este Juízo não se convenceu de que de fato o 

demandante detinha a posse naquele local, como abaixo será 

resumidamente explicitado. Pelo que se observa da inquirição da 

testemunha do requerente, Sr. José Filho da Silva Cruz, restou afirmado 

que os requeridos estão na posse da referida área desde o ano de 2009 e 

que se utilizam dela para o apascentamento de bovinos. Pergunta 

(advogado do requerente): Gostaria que a testemunha informasse desde 

quando ela trabalha na Fazenda Ellus? Resposta: Desde 2009. Pergunta 

(advogado do requerente): Se a fazenda é explorada em sua 

integralidade, se tem criação de bovinos? Resposta: Tem. Pergunta 

(advogado do requerente): Qual a quantidade? Resposta: Tem 11.000 

(onze mil) cabeças de gado. Pergunta (advogado do requerente): Quantos 

trabalhadores existem naquela fazenda? Resposta: Agora está com 30 

(trinta). Pergunta (advogado do requerente): O Sr. pode nos informar se 

alguém dos que estão aqui nesta sala são invasores de parte lá do 

imóvel? Resposta (com intervenção do magistrado): Que deixa registrado 

que a testemunha apontou para os requeridos. Pergunta (advogado do 

requerente): Qual o tamanho que eles ocupam lá mais ou menos? 

Resposta: Não sei informar. Pergunta (advogado do requerente): Qual a 

distância dos barracos que eles fizeram em relação ao Rio Araguaia mais 

ou menos? Resposta: Uns 100 (cem) metros da casa deles lá. Pergunta 

(advogado do requerente): O Sr. sabe nos informar desde quando eles 

estão lá no imóvel? Resposta: Não. Desde quando eu cheguei (2009) eles 

estão lá. Pergunta (advogado do requerente): O Sr. sabe se algum deles 

tem apascentamento de bovinos? Resposta: Sim. O Almezindo. (...) 

Pergunta (advogado do requerido): Quando o Sr. chegou o Sr. sabe quem 

ocupava essa área hoje (inaudível): Resposta: Era o “Paca”. Eu não 

conheci ele não. Por sua vez, seguem as declarações prestadas pela 

testemunha Junie Lino: Pergunta (advogado do requerente): Sr. Lino, 

existem barracas que foram construídos pelos dois (requeridos) lá numa 

área próxima do Rio Araguaia ou já existiam esses barracos? Resposta: 

Quando eu cheguei lá existiam essas casas deles lá. Pergunta (advogado 

do requerente): O Sr. chegou lá mais ou menos que ano: Resposta: Faz 

uns 03 (três) anos que eu cheguei lá. (...) Pergunta (advogado do 

requerente): O Sr. sabe informar qual a distância dos barracos no Rio 

Araguaia. Resposta: Tem um que dá 600 (seiscentos) ou 700 (setecentos) 

metros. O outro dá mais ou menos de 100 (cem) a 150 (cento e cinquenta) 

metros nessa faixa. Pergunta (advogado do requerente): A propriedade é 

cercada. Ela está entre o Rio Araguaia e o Rio Cristalino. As divisas são 

cercadas por cercas de arames? Resposta: Exato. Pergunta (advogado 

do requerente): O imóvel tem formação de pastagem, exploração de gado? 

Resposta: Gado tem (...). Além de tais elementos, ainda que o Juízo 

anterior que prolatou a decisão no evento n. 9172666 tenha vislumbrado, 

naquela ocasião, “initio litis”, os requisitos da tutela de urgência, ocorre 

que, com a angularização da relação processual, permitiu que fossem 

obtidos outras informações acerca do objeto da demanda. Pelo que se 

denota, sobretudo pela manifestação e documentos encartados pelo 

requerido Euler Cesar de Freitas (Id n. 9681033), a contestação e os 

documentos encartados na contestação do requerido Almezindo Farias de 

Amorim (02/10/2017), bem como a certidão das Oficiais de Justiça (Id n. 

9774336), corrobora quanto à ausência de probabilidade do direito 

atinente à pretensão do requerente, quanto aos requisitos do art. 561 do 

CPC. É importante deixar salientado que, não se discute o fato de o 

requerente ter demonstrado, em sede de probabilidade do direito, o direito 

de propriedade das áreas representadas pelas matrículas imobiliárias e o 

exercício de posse especificamente em área não litigiosa. Todavia, relação 

às áreas ora discutidas neste processo, não se vislumbra por ora a prova 

idônea a comprovar da probabilidade do direito de modo a reintegrá-lo na 

forma pretendida. O Juízo prolator da decisão anterior que deferiu a tutela 

de urgência (Id n. 9172666) tomou como referência o fato de os 

requeridos terem sido representados no Instituto Chico Mendes de 

Conservação de Biodiversidade (ICMBIO) e as fotografias acostadas. 

Entretanto, apesar do entendimento esposado, este Juízo entende que a 

mera representação do interessado e, ainda, eventual decisão do órgão 

regulador, por si só, não é suficiente para demonstrar, sumariamente, o 

mau exercício da função social da posse. Deve tomar referência quais 

infrações praticadas, como também a medida da culpabilidade, e, ainda, 

analisar a possibilidade de reparação do eventual dano ambiental com 

base nos princípios do Direito Ambiental, bem como da proporcionalidade e 

da razoabilidade. Assim, a aplicação de eventual punição na seara 

ambiental não viabiliza, automaticamente, a constatação de mau exercício 

da função social da posse e da propriedade. De outro lado, em relação ao 

perigo de dano, este Juízo não vislumbra de forma concreta, visto que, 

como explicitado anteriormente, o fato de os requeridos terem sido 

representados pelo interessado acerca de suposto cometimento de crimes 

ambientais ou degradação ao meio ambiente, não é suficiente para 

comprovar a urgência na tutela satisfativa. Aliás, como restou acima 

consignado, os requeridos estariam na área desde o ano de 2009, o que 

não extrai perigo à tutela satisfativa. DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES Feita a análise da tutela de urgência, cumpre a este Juízo 

deliberar acerca das providências preliminares e do saneamento previsto 

no artigo 357 do referido instrumento. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REQUERIDO – ALMEZINDO 

FARIAS DE AMORIM Em relação as preliminares ventiladas, afirma que o 

requerente alega a propriedade imobiliária do imóvel, porém, não 

demonstra a posse da referida área, o que, em tese, inviabilizaria, à 

utilização das ações possessórias, nos termos do art. 560 do CPC. 

Todavia, a tese do requerido não merece prosperar, tendo em vista que, a 

análise da existência ou não de posse sobre a área discutida deve ser 

dirimida em momento oportuno, isto é, na fase de cognição exauriente, 

própria do juízo de mérito da causa. Sendo assim, nota-se que a preliminar 

de falta de interesse se confunde com o próprio objeto da demanda, o que 

impede este Juízo, antes da fase instrutória, utilizar-se como fundamento 

de falta de interesse de agir. Em razão disso, deve a referida questão ser 

rechaçada. No mesmo sentido, segue a alegação de inépcia da petição 

inicial. A afirmação da ausência da data do esbulho e da continuidade da 

posse é matéria afeta ao “meritum causae”, sendo despiciendo a sua 

análise precipitada, antes da fase instrutória, tendo em vista que, deve ser 

relegada no momento da cognição exauriente. INÉPCIA DA PETIÇÃO 

INICIAL E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EULER CESAR DE 

FREITAS Por sua vez, em relação às preliminares ventiladas pelos 

requerido, do mesmo modo, nota-se que o demandado visa, de forma 

precipitada, discutir o mérito do objeto litigioso, ao passo, que, em resumo, 

contesta a ausência de proteção possessória, sob o argumento da falta 

de preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. 

Todavia, como foi deliberado na análise das preliminares ventiladas pelo 
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outro requerido, tais questões se confundem com o próprio mérito da 

demanda, o que, inviabiliza, a sua análise antes de realizada a colheita de 

demais provas e a prolação de decisão em sede de cognição exauriente, 

razão pela qual devem as referidas serem rechaçadas. DELIMITAÇÃO 

DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Resolvidas as 

questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, 

as questões controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se o seguinte 

ponto controvertido: A) a posse do requerente sobre a área, objeto da 

demanda; B) esbulho possessório praticado pelos requeridos; C) data do 

esbulho praticado pelos requeridos; D) continuidade possessória e a 

perda da posse. DELIBERAÇÕES 1 – Ante o exposto, diante da colheita de 

provas orais em audiência de justificação e contato com os elementos 

materiais trazidos pelos requeridos, este Juízo INDEFERE o pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada, ante a falta do preenchimento 

dos requisitos do art. 300 do CPC, isto é, probabilidade do direito e perigo 

de dano. 2 – Em relação às preliminares ventiladas pelos requeridos, 

especificamente, falta de interesse processual e inépcia da petição inicial, 

este Juízo as REJEITA, tendo em vista que se confundem com o próprio 

mérito do objeto litigioso da causa. 3 – Diante disso, INTIMEM-SE as partes, 

para manifestarem especificando as provas que desejam produzir, 

justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões 

específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento. 4 – Após, decorrido o prazo acima, venham os 

autos CONCLUSOS para o início da fase instrutória ou a colheita de outros 

elementos probatórios. 5 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 30 de outubro de 

2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000661-86.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON VICCARI TRENTIN (EXEQUENTE)

MONICA DE OLIVEIRA E SILVA TRENTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - 038.593.449-19 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ÁGUA BOA 

DECISÃO Processo: 1000661-86.2018.8.11.0021. EXEQUENTE: EVERTON 

VICCARI TRENTIN, MONICA DE OLIVEIRA E SILVA TRENTIN EXECUTADO: 

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. PROCURADOR: STEPHANY 

MARY FERREIRA REGIS Vistos etc. Considerando que o feito foi 

inicialmente distribuído para a 1ª vara dessa comarca, entendo por 

prudência e como forma de impedir eventuais alegações de nulidades, 

determino que seja realizada uma nova intimação para que o requerido 

efetue o pagamento do que fora condenado. Assim, intime-se o executado 

a pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, sob pena do acréscimo de multa e honorários, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 523, § 1.º, 

do Código de Processo Civil. Por fim, caso o executado limite-se a reiterar 

que há excesso de execução, determino, independentemente de nova 

conclusão, a expedição de alvará judicial para a liberação do valor 

incontroverso depositado em juízo. Intimem-se. ÁGUA BOA, 31 de outubro 

de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FONTOURA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) advogado(a) do 

PROMOVENTE para que, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que 

entender de direito. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001522-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAYCA ALVES DE CARVALHO PERES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO OAB - MT25388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/12/2018 às 14:15 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001550-40.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENCIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 7/12/2018 às 14:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

S N DOS SANTOS ARTEFATOS DE CERAMICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS SILVA GUIMARAES OAB - GO0027801A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/12/2018 às 12:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERA LUCIA SOUSA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/12/2018 às 13:00 horas 
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de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLARIZA AMORIM DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/12/2018 às 13:15 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001574-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BUENO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/12/2018 às 13:30 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DA SILVA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/12/2018 às 13:45 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001250-78.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GALERA (REQUERENTE)

MAIANE DE QUEIROZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMY IWASAKI OAB - MT25398/O (ADVOGADO(A))

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI OAB - SP0109493A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que tendo em vista a indicação do novo 

endereço da promovida SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S-A, 

designo audiencia conciliatória em relação ao promovido SPE Mirante 

Investimetos Imobiliários, para o dia 14/12/2018 as 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) e seu 

cliente, para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA 

BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/12/2018 às 14:00 horas 

de Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua 

Boa-MT, Fone: 66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO GUILHERME HOFFMANN NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre os 

valores bloqueados no de ID. 15638367, requerendo o que entender de 

direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO GUILHERME HOFFMANN NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO(A))

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre os 

valores bloqueados no de ID. 15638367, requerendo o que entender de 

direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3113 Nr: 400-11.1999.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Intimação de Vossa Senhoria para no prazo de 15 (quinze) dias, 

providenciar a carga dos presentes desarquivados conforme solicitado, 

sob pena destes retornar ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 81473 Nr: 2132-94.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON OLDAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 448 de 1058



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS DE OLIVEIRA 

SCHETTINI KNUPP - OAB:39847

 Código: 81473

Vistos, 11ª Semana “Justiça pela Paz em Casa”.

Trata-se Ação Penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de Adilson Oladir da Silva, pela suposta prática de crime 

previsto no art. 129, §9° do Código Penal com implicações da Lei 

11.340/06; e artigo 28 da Lei 11.343/06.

Foi recebida a Denúncia à Ref. 4.

O Denunciado apresentou resposta à acusação à Ref. 15 e, neste ato, foi 

arguido como preliminar um requerimento a esse D. Juízo, para que fosse 

o Denunciado, ouvido, por meio de Carta Precatória, no local onde 

atualmente reside. Ocorre que, para a melhor prestação jurisdicional, este 

Magistrado, entende, ao menos por ora, que o interrogatório do 

Denunciado deve ser realizado neste Juízo.

 Sendo assim, quanto ao pedido referente à realização de audiência 

instrutória no atual endereço do Denunciado, este Juízo INDEFERE, haja 

vista que o comparecimento do Denunciado na audiência designada 

alhures, ocasião em que, será realizado oitiva de Testemunhas e, por 

conseguinte, o interrogatório, melhor resguardará a aplicação dos 

princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

E mais, corroborando ao exposto, a Douta Defesa Técnica não registrou 

que eventual encaminhamento de Carta Precatória ao Juízo da Comarca 

onde atualmente o Denunciado reside, não prejudicará e/ou será motivo de 

aventada afronta aos princípios retro mencionados.

Adiante, foi requerido pela Defesa que fosse analisada a possibilidade de 

absolvição sumária, com base no art. 397 do CPP, todavia, entendo não 

estarem presentes os pressupostos de absolvição sumária.

Desta feita, designo audiência instrutória a ser realizada no dia 05 de 

novembro de 2018, às 13 horas (horário oficial do Estado), devendo a Sra. 

Gestora providenciar as devidas intimações.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Ás providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000582-13.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI FERREIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO SGUIZARDI OAB - MT0016483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000582-13.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: LUCENI FERREIRA DE MORAES REQUERIDO: CARLOS 

OLIVEIRA DE VASCONCELOS Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente 

do Juízo da TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS/MT, observado na espécie os dizeres do artigo 260 e seguintes 

do CPC/2015. 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, 

DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal 

finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas legais (CNGC), 

grafando nossas sinceras homenagens no ofício devolutório subscrito 

pelo(a) diligente Gestor(a) Judicial. 3. Acerca da distribuição e da presente 

decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo Deprecante, conforme disposição 

da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judicial 

com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000607-26.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI OAB - MT0008974S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000607-26.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: LUIZ SEVERINO DUTRA FILHO REQUERIDO: SIMONE DIAS 

DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI/MT, observado na espécie os 

dizeres do artigo 260 e seguintes do NCPC. 2. Dessa forma, preenchidos 

os requisitos legais, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, uma 

vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas 

legais (CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício 

devolutório subscrito pelo(a) diligente gestor(a) judiciário(a). 3. Acerca da 

distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT. 4. Sendo o caso, proceda 

o(a) diligente gestor(a) judiciário(a) com a correta identificação dos autos, 

assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, 

tudo na forma disciplinada na CNGC/MT. Alto Araguaia/MT, 29 de outubro 

de 2018. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30914 Nr: 1600-67.2010.811.0020

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE CASTRO (Pessoa Física)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAISON VITÓRIA COMERCIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 345 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA DE CASTRO (PESSOA FÍSICA), 

Cpf: 79049532349, Rg: 98008025283, Filiação: Antonio de Castro e Maria 

das Graças de Castro, data de nascimento: 11/04/1977, brasileiro(a), 

natural de Aiuaba-CE, casado(a), micro empresária do compercio ( dc* ), 

Telefone 66-3481-1727. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Para arrecadação de valores depositados nos autos

Despacho/Decisão: DISPOSITIVO - 22. Ante ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte consignante, declarando efetuado o 

pagamento da duplicata 27022 (fl. 22) e do cheque n° 850001 (fl. 26/27), 

cujo valor encontra-se depositado em Juízo (fl. 33), razão pela qual 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC/2015. 23. Em consonância com o disposto no art. 548 

do CPC/2015, ARRECADE-SE o valor consignado como bem de ausente, 

publicando-se editais durante 01 (um) ano, reproduzidos de dois em dois 

meses, anunciando a aludida arrecadação e chamando o ausente, nos 

termos do art. 745 do CPC/2015. 24. DEIXO de nomear curador provisório, 

uma vez que se trata de depósito efetuado na conta única do TJMT. 25. 

Transcorrido o prazo de publicação dos editais, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e, caso não haja manifestação dos interessados na sucessão 

AO MPE. 26. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 27. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 21 de outubro de 2016. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jandira de B. Lima e 

Silva, digitei.

Alto Araguaia, 29 de outubro de 2018

Igor Cavalcante de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9125 Nr: 1427-87.2003.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JOSÉ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaro Cesar Castilho. - 

OAB:MT 4.384-B, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - 

OAB:15.120-B/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A-MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleimar Ferreira Ribeiro - 

OAB:MT/18.243

 Vistos.

1. Diante da certidão de fl. 482, EXPEÇA-SE novo ofício ao Cartório de RGI 

a fim de ser registrada a servidão administrativa, devendo a parte 

requerente fornecer os documentos necessários, para instruir o mandado 

de averbação.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 9644 Nr: 1899-88.2003.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TRANSOUZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL GARCIA ALONSO, ZENIR 

APARECIDA NESPOLO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO JOSÉ BARBOSA DA SILVA 

- OAB:, EDSON ROBERTO CASTANHO - OAB:OAB/MS n° 9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MARCOS BOLSONÁRIO - 

OAB:136.576/SP

 Vistos.

1. Considerando que a parte requerente suscitou (fls. 170/176) falsidade 

de documento, tendo em vista a Nota Fiscal nº 7893268 (fl. 38), 

necessário se faz a instauração de incidente de falsidade nos próprios 

autos, vez que arguida antes de encerrada a instrução, nos termos do 

que dispõe o artigo 430, parágrafo único, do CPC.

2. Assim, DETERMINO a instauração de incidente de falsidade, nos 

próprios autos, SUSPENDENDO os presentes autos, nos termos do artigo 

313, inciso V, alínea a, do CPC.

3. Outrossim, INTIMEM-SE as partes requeridas para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se sobre o presente incidente, nos termos do 

artigo 432 do CPC/2015.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3008 Nr: 91-24.1998.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S.A.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI EVANDRO KLASENER, MILTON 

DARVANI KLASENER, BENJAMIM KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A MT., GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842 

A /MT, Sandro Pissini Espíndola - OAB:198.040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DETERMINO que se proceda à penhora e a avaliação dos imóveis 

descritos à fl. 206, nomeando-se o próprio devedor como fiel depositário, 

devendo-se ainda, intimá-lo do ato, juntamente com seu cônjuge, se 

casado for, para assumir tal encargo, mediante assinatura do respectivo 

documento (art. 842 do NCPC), bem como para, querendo, oferecer 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do NCPC).

2. Vindo aos autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, em 05 (cinco) dias (art. 872, § 2º, do NCPC).

3. Nos termos do inciso IX, do artigo 799, do Novo Código de Processo 

Civil, cabe ao exeqüente providenciar o respectivo registro no ofício 

imobiliário.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 1950 Nr: 2660-51.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO LUIZ BERIGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Já houve avaliação do bem penhorado, contudo, o respectivo laudo 

aportou ao feito em outubro de 2005 (fls. 147/147-v), donde se infere que 

ocorreu sensível alteração em seu valor, eis porque, com arrimo no artigo 

873, II, do CPC/2015, DETERMINO ao digno oficial de justiça que proceda à 

nova avaliação (artigo 870 do CPC/2015), devendo o laudo conter as 

exigências do artigo 872 do mesmo código.

 2. Vindo aos autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, em 05 (cinco) dias (art. 872, § 2º, do NCPC).

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15900 Nr: 2093-20.2005.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERNO MILTON HÜBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48.104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482-MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546/MT, MARINOLIA DIAS DOS 

REIS - OAB:1.597/TO, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT, 

STENIA RAQUEL ALVES DE MELO - OAB:12.697-A/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 30 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28547 Nr: 2919-07.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVTDS, HTDS, RTDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA ANDREYA GEMELLI 

- OAB:1573/TO, JOÃO FLORI GEMELLI - OAB:4.180-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 
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advogado da parte Requerida Fernando César Passinato Amorim, para, no 

prazo de 15 dias, acostar procuração com poderes para transigir, sob 

pena de não homologação do acordo.

Alto Araguaia - MT, 30 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34334 Nr: 1868-87.2011.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULDETE REZENDE DE MENDONÇA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a petição acostada aos autos pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (fl. 174), informando que não oporá embargos à execução e que 

concorda com o cálculo elaborado às fls. 167/168 pela parte exeqüente, 

razão pela qual HOMOLOGO o mesmo, e DETERMINO que seja solicitado o 

pagamento do valor executado ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região (artigo 910, §1º do CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 50921 Nr: 84-41.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO RIBEIRO TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a petição acostada aos autos pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (fl. 174), informando que não oporá embargos à execução e que 

concorda com o cálculo elaborado às fls. 169-v/170 pela parte exeqüente, 

razão pela qual HOMOLOGO o mesmo, e DETERMINO que seja solicitado o 

pagamento do valor executado ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª. Região (artigo 910, §1º do CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 54382 Nr: 105-80.2013.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente demonstrativo de cálculo atualizado.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3534 Nr: 2672-65.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON FERNANDES DE LIMA, LUZIANO 

ALVES TEIXEIRA, ACRÍZIO TEÓFILO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaldo Xavier de Siqueira 

Santos Neto - OAB:MT/9.270, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056, NEY PEREIRA DE SOUZA - OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, PROTÁSIO JOÃO DA LUZ - OAB:4.741

 Vistos.

1. Já houve avaliação do bem penhorado, contudo, o respectivo laudo 

aportou ao feito em outubro de 2013 (fls. 119), donde se infere que 

ocorreu sensível alteração em seu valor, eis porque, com arrimo no artigo 

873, II, do CPC/2015, DETERMINO ao digno oficial de justiça que proceda à 

nova avaliação (artigo 870 do CPC/2015), devendo o laudo conter as 

exigências do artigo 872 do mesmo código.

 2. Vindo aos autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para 

manifestação, em 05 (cinco) dias (art. 872, § 2º, do NCPC).

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27387 Nr: 1804-48.2009.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO CHIQUITO GARCIA, MARIA TEREZA 

FERRAZE CHIQUITO, ORIVALDE CHIQUITO GARCIA, MARLI SANCHES 

CHIQUITO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO STEFANI - OAB:MS 

13.942, André Luis Xavier Machado - OAB:7676/MS, CARINE TOSTA 

FREITAS - OAB:14041/MS, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB: 4.862/MS, Ciliomar Marques Fiho - OAB:13619-A/MS, EDUARDO 

CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR - OAB:MS 12.203, FÁBIO DAVANSO 

DOS SANTOS - OAB:13979/MS, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - 

OAB:12574/MS, Gildo Sandoval Campos - OAB:5582/MS, HADNA 

JESARELLA RODRIGUES ORENHA - OAB:10526/MS, LARISSA TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:13424/MS, Lucy A. B. de Medeiros Marques - 

OAB:MS 6.236, MANOEL AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA - OAB:MS 

12.588-B, NOELY GONÇALVES VIEIRA WOITSCHACH - OAB:4922/MS, 

PATRÍCIA ANACHE - OAB:MS 11.409, THIAGO MARTINS FERREIRA - 

OAB:13663/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Bassani - OAB:182350

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 7. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de outubro de 2018.
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PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81456 Nr: 2122-50.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado das partes para, no prazo de 15 dias, se manifestarem quanto 

as cartas precatórias devolvidas.

Alto Araguaia - MT, 31 de outubro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 188 Nr: 175-88.1999.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENJAMIM KLASENER, VALDIR ANTÔNIO 

NIEDERMEIER, NOÊMIA PRESSER NIEDERMEIER, NILVA KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, 

Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte exeqüente não efetivou 

diligências para localizar o endereço da executada Nilva Klasener antes 

de solicitar citação por edital.

 2. Frente a tal contexto, infiro que sequer houve tentativa de citação via 

oficial de justiça. Outrossim, a citação editalícia depende da demonstração 

de que foram exauridos todos os meios disponíveis para localização da 

parte executada, conforme orienta a súmula 414 do STJ.

3. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de citação por edital da executada 

Nilva Klasener.

4. Sendo assim, DETERMINO a citação da parte executada, via oficial de 

justiça.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 16615 Nr: 250-83.2006.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMICIANO BORGES DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. SUSPENDO a tramitação dos presentes autos pelo prazo requerido à fl. 

109/110, devendo a parte autora, ao final do prazo determinado, 

manifestar seu interesse na lide, requerendo o quê entender necessário.

2. REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do relatório 

estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

 3. INTIME-SE.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59162 Nr: 1823-78.2014.811.0020

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARTA REGINA RODRIGUES DE MELO, 

GUSTAVO DE MELO ANICEZIO, MARCELA DE MELO ANICÉZIO, RAFAEL 

RODRIGUES DE MELO ANICÉZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se 

houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

3. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 4. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15512 Nr: 1809-12.2005.811.0020

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VIEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. À fl. 182 a parte exequente requereu a suspensão da execução por 

prazo indeterminado, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo 

Civil.

2. No caso em tela, esclareço que na ausência de bens penhoráveis, o 

processo deve ser arquivado provisoriamente até o transcurso do prazo 

da prescrição intercorrente ou ate que sobrevenha pedido de diligência da 

parte exequente.

3. Assim, na ausência de bens da parte executada passiveis de penhora, 

a execução deve ser suspensa, com fundamento no art. 921, III, do CPC, 

mas por prazo máximo de 01 (um) ano, por aplicação analógica do art. 

313, § 4, da Lei adjetiva, ante a impossibilidade de eternização da ação de 

execução.

4. Ante ao exposto, DEFIRO a suspensão do curso da execução pelo 

prazo máximo de 1 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional, 

ficando, nesse período, aberta vistas dos autos a parte exequente que, a 

qualquer momento, poderá solicitar o desarquivamento para as diligências 

necessárias.

5. Decorrido o referido prazo, sem a indicação de bens, os autos 

permanecerão no arquivo (por mais 5 anos), correndo, desde então, a 

prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, CPC).
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6. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, baixando-se do 

relatório estatístico mensal, sem baixa na distribuição.

7. INTIME-SE.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 34347 Nr: 1881-86.2011.811.0020

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A, 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE ALTO 

GARÇAS - MT., MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, MUNICIPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE, MUNICIPIO DE SORRISO, MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT, 

MUNICIPIO DE ÁGUA BOA - MT, MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE, 

MUNICIPIO DE JACIARA, MUNICIPIO DE SINOP, MUNICIPIO DE CAMPO 

NOVO DOS PARECIS, MUNICIPIO DE CAMPO VERDE -MT, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, ALEX BRESCOVIT MACIEL - OAB:13.827-A, ALISON 

HENRIQUE FONSECA S.REIS - OAB:16.494-A, ANDRÉ NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, DEISI KOLLING - OAB:15788, JULIANA DA 

SILVA BATISTA - OAB:18317-B, LETICIA FRANCISCA OLIVEIRA 

ANETZEDER - OAB:OAB/SP 247.103, LUCIANA CRISTINA MARTINS 

TREVISAN - OAB:11.955-B, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - OAB:9672-A, MURILO 

GARCIA PORTO - OAB:OAB/SP 224.457, NELMA ADRIANA DA SILVA - 

OAB:6049-B, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:, TATIANA 

PEGHIM MERENDI - OAB:14.044-B, VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12.033/MT, WELITON W.GARCIA - OAB:12.458

 Vistos.

1. CUMPRA-SE a decisão de fls. 218, procedendo e expedindo o 

necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56973 Nr: 2727-35.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR BEMTO DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:, DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, 

SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Vistos.

1. Por sua tempestividade, RECEBO a presente impugnação à execução, 

nos próprios autos (art. 525 do CPC).

 2. INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, venham os autos conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57564 Nr: 499-53.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, 

HUMBERTO LUIZ NOGUEIRA DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6.491-B/MT, SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA 

- OAB:15.724/MT

 Vistos.

1. Por sua tempestividade, RECEBO a presente impugnação à execução, 

nos próprios autos (art. 525 do CPC).

 2. INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Após, venham os autos conclusos.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 26 de outubro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51322 Nr: 515-75.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE 

BARRETOS, SCYLLA DUARTE PRATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDINO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:23648-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 92 e, para tanto, EXPEÇA-SE ofício ao INDEA, 

conforme requerido.

2. CUMPRA-SE.

Alto Araguaia/MT, 24 de setembro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58125 Nr: 963-77.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE MELO ANICEZIO, ESPÓLIO DE 

MARTA REGINA RODRIGUES DE MELO, MARCELA DE MELO ANICÉZIO, 

RAFAEL RODRIGUES DE MELO ANICÉZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT

 Intimação das partes na pessoa de seus advogados da audiência de 

conciliação, designada para o dia 08 de novembro de 2018 às 08h00(MT) 

que se realizará no CEJUSC desta comarca.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010290-70.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ OAB - MT0011225A 
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(ADVOGADO(A))

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010290-70.2015.8.11.0020. EXEQUENTE: MARIA DIVINA NOGUEIRA 

EXECUTADO: BANCO INTERMEDIUM Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte executada demonstrou 

conforme petição de ID Num. 14253517 o pagamento da condenação de 

forma integral, com concordância da parte exequente em petição Num. 

14512037. 3. Desta feita, entendo que o feito deve ser extinto com 

resolução do mérito, a teor do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 924. 

Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a 

obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, 

a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - 

ocorrer a prescrição intercorrente”. 4. Isto Posto, conforme teor da 

movimentação Num. 14512037, com fundamento nos artigos 924, inciso II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o presente feito, dando 

por satisfeita a presente execução. 5. Expeça-se competente alvará para 

transferência/levantamento dos valores já depositados. 6. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 7. Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 8. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. CARLOS AGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010290-70.2015.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXIMILIAN JOSE BEIJO GONSALEZ OAB - MT0011225A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Fica Vossa Senhoria intimado a manifestar, caso queira, nos termos do 

Art. 1º do Provimento 68/2018 do CNJ no prazo de 5(cinco) dias.

Comarca de Barra do Bugres

Portaria

PORTARIA nº. 469/2018

 O Dr. João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 NOMEAR a Senhor a Francieli Costa de Oliveira, portador a do RG nº 

23188715 SSP/M T, inscrita no CPF nº 039.757.001-57, no cargo de 

ASSESSORA DE GABINETE II - PDA-CNE - VIII, do MM. Juiz de Direito da 3ª 

Vara da Comarca de Barra do Bugres, a partir da assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

deste.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Barra do Bugres – MT, 30 de outubro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA nº. 470/2018

 O Dr. João Filho de Almeida Portela, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

 EXONERAR, a pedido do Senhor João Pedro Teodoro de Oliveira, 

matrícula nº 24.743, portador do RG nº 001175303 SSP/MS, inscrito no 

CPF nº 000.192.791-40, do cargo de ASSESSOR DE GABINETE II – Símbolo 

PDA-CNE-VII, do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do 

Bugres, na data de 05 de novembro de 2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Barra do Bugres – MT, 30 de outubro de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109143 Nr: 1215-48.2016.811.0008

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA SIQUEIRA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):VALDINEI JOSE DA SILVA

Resumo da Incial:Poliana Siqueira Rodrigues da Silva, como representante 

de dois de seus filhos menores, propôs Ação de Dissolução de União 

Estável c/c Alimentos e Guarda em face de Valdinei José da Silva. A utora 

alega ter convivido em regime de iunião estável por 13 anos, período em 

que tiveram três filhos. Embazando-se nos arts. 227 da Constituição 

Federal e nos arts. 1.694, 1.566, IV, 1.634 e 1.724 do Código Civil no que 

concerne aos alimentos; os arts. 1.584, §2º quanto a guarda dos 

menores; os arts. 1.723, 1.725 do código Civil em relação a União estável. 

Dssa razão, requereu a citação do requerido, a oitiva do representante do 

Ministério Público, a fixação dos alimentos provisórios em favor dos 

menos, na quantia equivalente a 68,18% sobre o sálario mínimo vigente, a 

declaração e a extinção da união estável e a promoção da partilha dos 

aquestos, a condenação do requerido ao pagamentos das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios a serem revertidos em 

favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

Decisão/Despacho:Vistos em correição.

 Ad cautelam, determino a busca do endereço do requerido pelo sistema 

SIEL, conforme pedido de fl. 34. Caso a busca seja infrutífera, CITE-SE por 

edital.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 17 de outubro de 2017.

Nome e cargo do digitador:Millena Ferreira Formentão, Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126905 Nr: 4669-02.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMDN, RLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Cuida-se de Ação de Alimentos proposta por RAYSSA ALESSANDRA 

MORAIS DO NASCIMENTO menor representada pela sua genitora 

ROSILENE LOPES MORAIS em face de JUVANEIDE DO NASCIMENTO.

 A inicial de fls. 05/13 veio instruída com os documentos de fls. 14/29.

Às fls. 48/49 a parte autora, por intermédio de sua advogada, veio 
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informar não haver mais interesse na tramitação do presente feito.

Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou favorável ao pedido 

de desistência fls. 53, pugnando pela extinção do feito nos termos do 

artigo 485, VIII, CPC.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, eis que deferida as fl. 30.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139382 Nr: 4156-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LUCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):LUIZ LUCIANO DOS SANTOS

Resumo da Incial:Maria Jose dos Santos , RG: 1.578.406 SSP/MT e CPF: 

563.800.544-72 propôs Ação de Conversão de Separação em Divórcio em 

face de Luiz Luciano dos Santos, uma vez que, encontram-se separados 

judicialmente , por sentença proferida em 30.07.1986, que tramitou na 

Primeira Vara da Comarca de São Miguel dos Campos/AL. Dessa forma, 

pede a requerente a conversão da separação em divórcio com a extinção 

do vínculo conjugal, sendo feita posteriormente a averbação no Registro 

Civil competente e a citação do requerido para apresentar resposta ou 

restar inerte e sofrer as consequências legais cabíveis.

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

 RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do Código de Processo Civil e art. 47 da Lei 6.515/77.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

Informa a parte autora, na inicial, que o requerido atualmente encontra-se 

em lugar incerto. Assim, nos termos do artigo 256, inc. I do CPC, CITE-SE o 

requerido, por edital com prazo de 20 (vinte dias), para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no artigo 36, 

parágrafo único, da Lei 6.515/77.

 Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem contestação, 

certifique-se e dê-se vistas à parte autora para manifestação.

 Em seguida, vista ao Ministério Público.

Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 23 de julho de 2018.

Nome e cargo do digitador:Millena Ferreira Formentão - Estagiária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124056 Nr: 3246-07.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DOMICIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR 

- OAB:11129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se Ação de Aposentadoria Por Idade Rural ajuizado por FRANCISCA 

DOMICIANA DA SILVA contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, alegando, em síntese, que faz jus ao benefício previdência. 

Requereu a procedência da ação para condenar o requerido ao 

pagamento e manutenção do benefício pleiteado. Juntou documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação às fls. 25/49, pugnando pela 

improcedência da presente ação.

Houve tentativa de realização de audiência à fl.58, contudo, a parte autora 

e seu advogado não compareceram.

O advogado da autora apresentou manifestação nos autos informando 

que perdeu contato com a mesma visto que esta se encontra em lugar não 

sabido, não residindo no mesmo endereço e não mantendo o mesmo 

número de telefone.

Intimada à autora, na pessoa de seu advogado, para dar prosseguimento 

no feito, esta se manteve inerte (fl. 60).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece ser relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que após intimações feitas à autora, na 

pessoa de seu advogado constituído, para que desse andamento ao feito, 

a mesma se manteve inerte.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, o que 

faço com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

conforme o art. 485 §2º do CPC, observada a suspensão de sua 

exigibilidade, prevista no art. 98 §3º do CPC por ser a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43918 Nr: 146-88.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARA MARIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA CAP CORRETORA DE INFORMATICA, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:9.545-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Orabona Angélico 

Massa - OAB:SP. 152.184, Karen Amann - OAB:140975/SP, Marcelo 

O. Angélico - OAB:SP. 94.389

 Vistos etc.

Ante as várias tentativas de citação realizadas via Correios, fls. 41, e 

cartas precatórias, fls. 71, 106/109 e 121, bem como a busca do endereço 

através do SIEL, fls. 92, proceda-se à CITAÇÃO POR EDITAL da requerida 

Plena Cap Corretora de Informática, com prazo de 20 (vinte) dias, 

observando-se o que dispõe o art. 257 e incisos do NCPC.

Considerando que a o Banco Cruzeiro do Sul teve sua falência decretada 

pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São 

Paulo, intime-se a parte autora para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, certifiquem-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139952 Nr: 4535-38.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANSAL PET LTDA, Adriana Fernandes do 

Nascimento Sansão, RODRIGO SANSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILA PRESTES CAPATTO - 

OAB:8962

 SENTENÇA

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por PLENA COMERCIAL LTDA 

em face de SANSAL PET LTDA e seus proprietários ADRIANA 

FERNANDES DO NASCIMENTO SANSÃO e RODRIGO SANSÃO.
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 A inicial de folhas 05/08 veio instruída com os documentos de folhas 

09/32.

 Determinada a remessa ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

designada a sessão de mediação (fls. 33), esta restou frutífera, conforme 

termo de p. 42.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, estando elas bem representadas, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes, às folhas 17, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários nos termos do acordo.

 Considerando a renuncia expressa do prazo recursal pelas partes, a 

presente sentença transita em julgado no ato de sua publicação.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142643 Nr: 6458-02.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILEY APARECIDA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO LTDA em face de JOCILEY 

APARECIDA PIRES, ambos qualificados nos autos.

 Recebida a Inicial (fls. 34/35) deferiu-se a liminar.

 À p. 36 a parte autora requereu a desistência da ação, com a 

consequente extinção do processo, tendo em vista o pagamento integral 

da dívida por via administrativa.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas remanescentes, se 

houver.

REVOGO a liminar deferida (fls. 34/35). RECOLHA eventual mandado de 

busca e apreensão que esteja de posse do Oficial de Justiça.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98559 Nr: 797-47.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, constatado o preenchimento dos requisitos do Decreto-Lei 

nº 911/69, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para DETERMINAR a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, assim como o de seus 

documentos, depositando-os em mãos dos procuradores da parte 

requerente.Outrossim, efetivada a liminar, cite-se a parte requerida desta 

ação, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar integralmente a dívida, conforme os valores 

apresentados pela credora fiduciária, oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 

911/69.Ressalte-se, ainda, que a parte devedora fiduciante poderá 

apresentar resposta dentro de 15 (quinze) dias, contados da execução da 

liminar, mesmo que tenha exercido a faculdade prevista no artigo 3º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº 911/69.Defiro a utilização da exceção prevista no artigo 

212, §2º, do Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Barra do Bugres/MT, 26 de outubro 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 42878 Nr: 2801-67.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON SEVERO BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2801-67.2009.811.0008 (Código 42878)

Vistos.

Por força do art. 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o 

exequente sobre a impugnação à execução oferecida pelo MUNICÍPIO DE 

BARRA DO BUGRES/MT, no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 26 de outubro de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 90379 Nr: 707-73.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - MT - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inc. I do CPC, para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO 

a restituir ao autor o montante de R$31.672,50 (trinta e um mil, seiscentos 

e setenta e dois reais e cinquenta centavos), despendido para reparo do 

veículo sinistrado e indenizar o requerente no valor de R$10.000,00 (dez 

mil reais), como reparação ao abalo moral suportado pelo requerente, 

ambos os valores acrescidos de juros de 1% contado da data do evento 

danoso, e correção monetária desde a citação.Por fim, CONDENO o 

requerido ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de Processo 

Civil.Atualização monetária pelo índice IPCA-E, e juros moratórios pelo 

índice de remuneração da poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para débitos de 

natureza não tributária, como no caso em apreço.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres/MT, 29 de outubro de 2018.Silvio Mendonça 

Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26149 Nr: 1235-88.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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 PARTE AUTORA: CARMELITO JESUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JULIA SÉ BALÃO - 

OAB:OAB/MT 8272

 JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE NOVA 

OLÍMPIA a restituir ao autor o montante de R$547,90 (quinhentos e 

quarenta e sete reais e noventa centavos), despendido para realização de 

despesas médico-hospitalares, com correção monetária desde o 

desembolso e juros de mora desde o evento danoso; e indenizar o 

requerente no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), como reparação ao 

abalo moral suportado pelo requerente, com correção monetária desde o 

arbitramento e juros de mora desde a data do evento danoso. Por fim, 

CONDENO o requerido ao pagamento das despesas, custas processuais 

e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de 

Processo Civil, ficando obstada a obrigação em rela vez que o ente 

municipal é isento do recolhimento de custas e despesas processuais, 

nos termos do artigo 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 

2001.Atualização monetária pelo índice IPCA-E, e juros moratórios pelo 

índice de remuneração da poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para débitos de 

natureza não tributária, como no caso em apreço.Na hipótese de 

interposição de recurso de apelação, por não haver juízo de 

admissibilidade a ser exercido pelo juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova 

conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta no prazo de 

15 dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte 

contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos à 

Superior Instância, com as homenagens do juízo, para apreciação do(s) 

recurso(s).Sem reexame necessário, uma vez que o proveito econômico 

obtido na causa é inferior a cem salários mínimos (artigo 496, parágrafo 

3º, inciso III, do CPC).Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Barra do Bugres/MT, 29 de outubro 

de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96145 Nr: 5313-47.2014.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JAIR GERALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CANELLI - 

OAB:34.693/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar se 

sobre a devolução de carta precatoria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 112252 Nr: 3036-87.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO 

ALVES DA ROCHA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL INSS e, em consequência, resolvo o mérito com fundamento no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Sucumbente, condeno 

o Autor no pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e 

no pagamento dos honorários advocatícios dos Procuradores do Réu, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspensa sua exigibilidade, 

eis que defiro a justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 30 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124260 Nr: 3357-88.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLY ASSIS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, mediante todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC, resolvo o mérito do processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

ação ajuizado por ERLY ASSIS GOMES em desfavor do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS.CONDENO a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade 

processual que lhe favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado 

da presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Barra do Bugres - (MT) 30 

de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131545 Nr: 7409-30.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96069 Nr: 5260-66.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAURA DE SOUZA ASSUNÇÃO, LOURIVALDO 

FERREIRA BRITO, PEDRO GOMES ALVES MENEZES, JANETE ISOTON, 

JOSE EUSTAQUIO DA SILVA, CLEUNICE FERREIRA RODRIGUES, EDIME DE 

SALLES ABRANTES, ALOIR GUIMARÃES SCARPAT, ELZAMIRA 

MARQUES LEITE, RITA DE CÁSSIA LIMA, LEILA MARILSA FRAGA, 

JOAQUIM PEREIRA DE NOVAIS FILHO, ROSEMARI APARECIDA EIDAM, 

MARIA ADELAIDE BETT MANFRIN, WILMA SANTOS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT, PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA TEREZA PALHARES 

BASILIO - OAB:74.802, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86.235

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102242 Nr: 3041-46.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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 PARTE AUTORA: LIEGE CABOCLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do exposto, resolvo o mérito e, com base no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado na 

inicial. Sucumbente, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da 

parte adversa, fixados esses em 10% do valor da causa, de acordo com 

o art. 85, § 2º do CPC. Suspendo, no entanto, a exigibilidade dos ônus 

sucumbenciais em razão da parte vencida litigar sob o pálio da justiça 

gratuita.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 30 de 

Outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141590 Nr: 5912-44.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY DE SOUSA, ANDRÉ FRANCISCO DOS 

SANTOS, HBDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

formulado pelas partes de fls. 05/07.Após o trânsito em julgado e 

devidamente certificado, EXPEÇA-SE Mandado de Averbação ao Cartório 

de Registro Civil de Pessoas Naturais competente para a devida 

averbação.Deverá o Cartório de Registro Civil que expedir a averbação, 

encaminhar cópia do referido registro já lavrado para que seja juntado nos 

autos.Sem custas, eis que DEFIRO a gratuidade da justiça.Após tudo 

cumprido e devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88830 Nr: 4567-19.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SANTOS BRUNO, LUCILENE DOS SANTOS 

BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735, MARIA CECILIA FEDERICI DE A. BARROS - OAB:15710

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Obrigação de Fazer proposta por MAURÍCIO SANTOS BRUNO 

representado por sua curadora LUCILENE DOS SANTOS em desfavor de 

UNIMED CUIABÁ, para tornar em definitiva a tutela antecipada concedida 

às fls. 60/62, e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio 

da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais, à luz do artigo 85, §§2º 

e 3º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, sopesando, de um lado, o tempo de tramitação do feito, bem assim 

o local da prestação do serviço; e, de outro, o zelo empregado pelos 

procuradores da parte exequente. Cumpram-se as disposições 

pertinentes do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres – MT, 10 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 142580 Nr: 6438-11.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:24323/O, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do 

senhor Oficial de Justiça:Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007, certifico que a contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo 

assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para querendo manifeste sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139201 Nr: 4030-47.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA DALIO PEREIRA, AIRTON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da certidao do 

senhor Oficial de Justiça: Senhora escrivã

Venho por meio deste informar que para o cumprimento do r. mandado em 

trâmite nesta Comarca de Barra do Bugres - MT; Que para o cumprimento 

da mesmo;, torna-se necessário pagar as despesas de condução e 

diligência deste servidor, no valor de R$ 368;00 (trezentos e sessenta e 

oito reais) a ser depositado via Tribunal de Justiça conta única no site 

Tjmt.jus.br . Nada mais.

É o que tenho a informar.

Barra do Bugres- MT, 27 de julho de 2018.

 Pedro Bernardo do Nascimento

 Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108717 Nr: 988-58.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA LETÍCIA COLETTI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUMARA DE OLIVEIRA, INDIANA SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4.729-A, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por KARINA LETÍCIA 

COLETTI SNTOS em face de INDIANA SEGUROS S/A, ambos qualificados 

nos autos.

 Recebida a execução às folhas 80, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar a execução.

Às folhas 128/152 o executado apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada às folhas 

177/179.

BacenJud deferido às folhas 188/194.

Às folhas 204 foi deferido novamente o bloqueio de valores via sistema 

BacenJud, referente à complementação da condenação.

Devidamente intimada, a executada compareceu e apresentou impugnação 

ao cumprimento de sentença (fls. 222/228).

Às folhas 233/234 houve decisão rejeitando a impugnação.

De consequência, o executado apresentou recurso de apelação às folhas 

235/246.

Contrarrazões às folhas 247/254.

Alvará referente aos valores incontroversos expedidos às folhas 

257/258.

A Terceira Câmara de Direito Privado em sua decisão, com fulcro no art. 

932, inc. III, do CPC, não reconheceu o recurso de apelação, por manifesta 

inadmissibilidade (fls.263/266).
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A exequente pugnou pelo levantamento dos valores remanescentes 

bloqueados (fls.269/270).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Verificando os autos, constata-se que diante da não admissão do recurso 

de apelação, que a decisão que rejeito a impugnação à execução de 

folhas 233/234, teve o seu decurso de prazo transcorrido.

No mais, já há nos autos valores bloqueados para satisfação da 

execução.

 Ex positis, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi 

satisfeita a obrigação.

Com o transito em julgado da sentença, faça os autos conclusos para 

expedição do alvará para levantamento dos valores em favor da 

exequente.

 Sem custas.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97407 Nr: 47-45.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidão do senhor Oficial de Justiça: ERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que deixei de cumprir o presente mandado, 

por falta de numerários para pagamento de condução, sendo que para 

realizar o ato, com deslocamento até o endereço mencionado, nesta 

cidade com fulcro na Portaria nº 008/2009 - DF, Art. 2º, as despesas de 

diligencias perfaz o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) que deverá ser 

depositado e a guia de depósito juntado aos autos. Razão pela qual faço 

devolução da presente na central de mandados e aguardo novas 

determinações. Dou fé.

Aparecido Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 80227 Nr: 1825-55.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MOREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA GARCIA VIEIRA, ADEVAR GARCIA 

VIEIRA, HELIO GARCIA VIEIRA, SERGIO GARCIA VIEIRA, ELZA GARCIA 

VIEIRA, ELEUZA GARCIA VIEIRA, JOSE PEDRO DE CARVALHO, ANTÔNIO 

GARCIA VIEIRA, MARIA JOSE VIEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672/MT

 Por conseguinte, o caso concreto demanda dilação probatória.Isso 

porque, o tema trazido à tela do Judiciário, ao que parece, afeiçoa-se com 

o concubinato (CC/02, 1.727) e, na linha da jurisprudência pretoriana, não 

se reconhece “como união estável a relação concubinária não eventual, 

simultânea ao casamento, quando não estiver provada a separação de 

fato ou de direito do parceiro casado.” (STJ - REsp 1096539/RS, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, 

DJe 25/04/2012).Assim, faz-se necessário esclarecer a ocorrência – ou 

não – da separação de fato entre o de cujus e o cônjuge virado indicado à 

fl. 71, tema negado pela autora e afirmado pela requerida que apresentou 

contestação.Demais a mais, necessário esclarecer em prova judicializada 

os requisitos para a constituição do arranjo familiar, quer seja união 

estável como postula a autora, quer seja concubinato, quer ainda 

nenhuma relação de afeto como sustenta a parte demandada.Dessa 

forma, com esteio no art. 357, V do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro de 2019, às 13 horas, 

data única disponível na pauta deste Juízo, cujo ano em curso restou 

preenchida com feitos de acusados presos e outros inclusos em Meta do 

CNJ.Sem embargo desta decisão, faculta-se às partes à apresentação ao 

Juízo, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito (CPC, 357, §2º).Intimem-se as partes, através de Advogados 

constituídos, a apresentação de rol de testemunhas no prazo comum de 

15(quinze) dias (CPC, 357, §4º), limitando o rol a 10(dez) testemunhas 

(CPC, 357, §6º).Apresentado o rol de testemunhas, intimem-se-as, 

expedindo o necessário.Havendo postulação de depoimento pessoal, 

intimem-se as partes com as advertências do art. 385 e ss do CPC.Diante 

do teor da decisão de fl. 77 do processo em apenso, a qual restou 

irrecorrida, os autos n° 2712-73.2011.811.0008 – código: 51962 

permaneceram suspensos até o desate deste feito.Expeça-se o 

necessário. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5419 Nr: 36-41.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITH ABI RACHED CRUZ, ESPÓLIO DE 

CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Diante do exposto, deixo de acolher os embargos de declaração, por 

inexistência de vícios na decisão guerreada, porém, ACOLHO o pedido de 

reconsideração, utilizando o Poder Geral de Cautela para determinar a 

SUSPENSÃO do alvará judicial nº 440034-8/2018 (fls. 142), até 

deliberação do juízo da 2ª Vara Cível nos autos de código 5083, em são 

partes Fertilizantes Heringer S/A e Agropecuária Cruz LTDA – 

ME.Comunique-se, imediatamente, desta decisão o Departamento de 

D e p ó s i t o s  J u d i c i a i s ,  n o  e x p e d i e n t e  n . 

0093633-58.2018.811.0000.Comunique-se, ainda, o juízo da 2ª Vara Cível, 

para ciência da suspensão do pagamento do mencionado alvará, para que 

informe a este juízo sobre a decisão proferida acerca do destino dos 

valores depositados.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96112 Nr: 5291-86.2014.811.0008

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSE DA SILVA, NAIR PRUDÊNCIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO JOSÉ BRILHADORI, ELZA NUNES 

BRILHADORI, OLINDA NUNES BRILHADORI, MARIANE NUNES BRILHADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE - 

OAB:2.301-A, FÁBIO MAGALHÃES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30

Resumo da Inicial:geraldo José da Silva, Rg n° 090.688 SSP/MT e CPF n° 

038.841.981-49 e Nair Prudencio da Silva, RG n° 786.498 SSP/GO e CPF n° 

206.214.181-53, proporam Ação de Usucapião na modalidade 

extraordinária, em face de Arnaldo José Brilhadori e sua mulher Elza 

Nunes Brilhadori, e ainda, Olinda Nunes brilhadori e Mariane nunes 

Brilhadori. Alegam os autores, manter posse justa, mansa, pacífica 

ininterrupta e sem oposição de um imóvel rural, localizado dentro dos 

limites da Sesmaria Três Ribeirões, atualmente conhecida como Fazenda 

Santa Clara, registrado na Receita Federal como Fazenda Sete Léguas, 

com NIRF n° 1.923.399-0, totalizando 615,00 há de superfície, desde 02 de 

dezembro de 1993. Possuem eles, contrato de compra e venda e os 

requeridos foram judicialmente notificados para que fizessem a 

tranferência do bem, porém não o fizeram. Além disso, os autores além de 

residirem no local, ali também passaram a realizar atividades de caráter 

produtivo. Ademais, o imóvel encontra-se matrículado em nome dos 

mesmo. Dessa forma, requerem a declaração por sentença do domínio do 

imóvel matriculado sob o n° 19.474, na ficha 001/002, do Registro de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 459 de 1058



imóveis de Barra do Bugres - MT

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Imóvel Rural com superfíce de 615 há 

(Seicentos e quinze hectares), localizado dentro dos limites da Sesmaria 

Três Ribeirões, denominado atualmente de Fazenda Santa Clara e 

registrado na receita Federal como Fazenda Sete l´´eguas, com NIFR n° 

1.923.399-0. Objeto da matrícula 19.474, no Registro de imóveis da 

Comarca de barra do Bugres.

Decisão/Despacho:Vistos.

 Cumpra-se integralmente o que determinado no despacho de fl. 106.

Após, cumpridas as diligencias determinadas e de tudo certificado nos 

autos, conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 08 de agosto de 2018.

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108964 Nr: 1118-48.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALTAMIR FRANCISCO DE ASSIS, INÊS 

NOGUEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:12.983-MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - OAB:20.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerente 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139897 Nr: 4497-26.2018.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanessa Correia Franchini Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANESSA CORREIA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10907

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Dezembro de 2019 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144050 Nr: 7294-72.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA PINHEIRO LEITE HERMOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SEBASTIAO HERMOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Dezembro de 2019 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 143988 Nr: 17696-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVIOSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ENERGIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:13.450/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Dezembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53979 Nr: 184-32.2012.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS CANDIDO, ANTONIO DA CRUZ 

GOMES, TEREZA PINHEIRO GOMES DE SOUZA, RITA GOMES DE 

ARRUDA, JOSÉ CRUZ GOMES, MARIA GOMES FERREIRA, RAIMUNDO 

PINHEIRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PINHEIRO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Janeiro de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139132 Nr: 3978-51.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CESARIO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Dezembro de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 460 de 1058



 Cod. Proc.: 143122 Nr: 6773-30.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ESPINOZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROES S/A, USINAS 

ITAMARATI S/A, GUANABARA AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:19536/O

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Dezembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139132 Nr: 3978-51.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CESARIO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 14 de Dezembro de 2019 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 90042 Nr: 382-98.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES DE MORAIS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32984 Nr: 2839-50.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORISBELA DE JESUS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEULA DE FATIMA MIRANDA - 

OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44149 Nr: 375-48.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIA CESAR PASSARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Carlos Pires Ortega - 

OAB:14.075-A, Mauricio de Carvalho - OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126683 Nr: 4551-26.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDS, MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA PINHEIRO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Janeiro de 2019 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 95153 Nr: 4623-18.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVALDO LUIZ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Redivo da Costa - 

OAB:16.663-MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20977/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34568 Nr: 824-74.2008.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE SOCORRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 
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OAB:12747/MT, FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - OAB:13.889/MT, 

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA - OAB:OAB/GO 18.828, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT-4482, MARCELO BRASIL 

SALIBA - OAB:11546-A, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7.622/MT, 

SILVANA FARINHA ARCHANJO DAMA - OAB:4398-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARINETE SOCORRO DE ARAÚJO, Cpf: 

37792415104, Rg: 0.408.697-0, Filiação: Jacinto Lúcio de Araújo e de 

Joana Galdina de Souza Araújo, data de nascimento: 18/09/1967, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de busca e apreensão movida pelo 

BANCO GMAC S/A em face de MARINETE SOCORRO DE ARAÚJO, em 

razão do não cumprimento da obrigação de adimplir a Cédula de Crédito 

Bancário n. 46527230, de 16 de agosto de 2006 na quantia de R$ 

31.563,90, que deveria ser quitada através do pagamento dividido em 48 

(quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 1.016,13 (um mil 

dezesseis reais e treze centavos), prestações estas acrescidas dos 

encargos contratuais.

Despacho/Decisão: Vistos... Defiro o pedido de fls. 203/204 posto que 

determino a citação da parte executadapor edital pelo prazo de 30 (trinta 

dias), nos termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. Após, em não 

havendo manifestação pela parte ré, nomeio como defensor dativo da 

parte ré o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.Cumprida as determinações 

supramencionadas, intime-se a parte exequente para manifestar o que 

entender de direito, no prazo legal, sob pena de arquivamento.Decorrido o 

prazo assinalado, sem manifestação da parte interessada, certifique-se e 

remetam-se os autos ao arquivo independentemente de nova conclusão. 

Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Paulo Alves da 

Silva Júnior, digitei.

Barra do Bugres, 25 de outubro de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 112843 Nr: 3364-17.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GRANIMAN DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53911 Nr: 114-15.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIGIDO VALERIANO DO ROSARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 

9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 

2.180-35 de 2001, salientando que na execução não embargada não 

caberá condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o 

artigo 1º-D do diploma legal em apreço.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133410 Nr: 581-81.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI RIOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 63).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139564 Nr: 4265-14.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR MARIA SILVA FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 52).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 144422 Nr: 7523-32.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE DE CARVALHO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

I..N.S.S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Cite-se o requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100221 Nr: 1782-16.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimara Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102659 Nr: 3287-42.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 114031 Nr: 4120-26.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA EMILIA DE SOUZA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BEGER UCHÔA - OAB:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80125 Nr: 1711-19.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA GARCIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIS ALVES PÓNDÉ - 

OAB:13.830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 11245 Nr: 1403-95.2003.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. 

NAT. RENOVÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 9131 Nr: 401-27.2002.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA LUIZA DE SOUZA, ANTENOR 

PADILHA, EMILIO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/56.918-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MEIRELES 

MEDINA - OAB:119445/SP

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83651 Nr: 4960-75.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MATIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADM. DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA MICHELLE MOREIRA 

CAMARGO - OAB:16813, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - 

OAB:15.995-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Tattini Rosa - 

OAB:SP. 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:OAB/SP 209551

 Certifico e dou fé que o patrono da parte requerida foi devidamente 

intimado via DJE 10349, conforme fls. 140, Termo do Escrivão Em face da 
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petição retro, desarquive-se os autos, bem como intime o causídico para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias, decorrido, e ate o 

presente momento não apresentou qualquer manifestação, assim 

decorreu seu prazo legal. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137387 Nr: 3025-87.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO JOSE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença, 

manejada por Elpidio José Ribeiro em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS

2. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que as partes 

protestaram pela produção de provas e assim, considerando a natureza 

do seu objeto, entendo por bem deferir a perícia médica e a prova 

documental.

3. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres/MT 

para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica na parte autora, uma vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade.

4. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias, bem como apresente o 

laudo pericial no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Caso as partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para 

os apresentarem no prazo legal.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54351 Nr: 556-78.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON BOTELHO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 77/77-v°, haja vista que é de competência das 

partes promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e 

aportando aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos endereço 

atualizado da parte contrária ou requeira sua intimação por edital.

Caso a parte requente pugne pela citação editalícia, defiro o pedido, desde 

já, e determino a intimação da parte requerida por edital, com prazo de 15 

(quinze), observando-se o disposto no §2° do artigo 275, do NCPC.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação da parte exequente ou 

com mera reiteração de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e 

arquivem-se os autos, independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38211 Nr: 549-91.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX MARQUES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento, certifico que o requerido 

interpôs recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo 

apresente as contrarrazões à apelação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 138953 Nr: 3883-21.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538/O

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir vista ao Advogado 

Lourival Cruz Dias – OAB/MT 19538/O, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Alegações Finais.

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133236 Nr: 456-16.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMELA FERREIRA MARCELO, JUNIOR VIANA 

DA SILVA, EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538, LOURIVAL DA CRUZ DIAS - OAB:19538/O, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir vista ao Advogado 

Lourival Cruz Dias – OAB/MT 19538/O, para no prazo de 08 dias, 

apresentar Razões ao Recurso de Apelação em relação ao Acusado 

Junior Viana da Silva.

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 144124 Nr: 7328-47.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CORREIA DA SILVA, DOUGLAS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19538/0

 ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de 

presente fundamento da preventiva , no caso vertente não está excluída, 

por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.Quanto aos 

supostos e alegados predicados e atributos pessoais do atuado, alegados 

pela Defesa, tais não se mostram sustentáculos para a revogação de uma 

constrição cautelar. Dentre os pressupostos e requisitos para a 

decretação da prisão preventiva expressamente previstos na legislação 

de regência, não há qualquer menção ou mesmo impedimento de sua 

decretação acaso detenha o acusado um bom comportamento social e 

familiar.No mais, conforme reiterada jurisprudência, apenas bons 

predicados não justificam a concessão da liberdade quando presentes 

fundamentos para preventiva, como é o caso vertente.É certo que tais 

supostas qualidades podem – e devem – ser analisadas no bojo do 

processo, mas somente como circunstâncias favoráveis quando da 

aplicação da pena em eventual condenação, o que não é o caso do 

presente momento processual.A doutrina de Guilherme de Souza Nucci 

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8º 

Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p.627) é cristalina ao 
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ilidir tal argumento:“O fato de o agente ser primário, não ostentar 

antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará 

permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa 

tem outros fundamentos”.Assim, a prisão preventiva está subsidiada em 

diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem incólumes 

.Por isso, INDEFERE-SE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA.Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133874 Nr: 902-19.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CARDOSO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS ANTONIO KLAUK JR - 

OAB:15462, FABIANE PELEGRINI MAZZUTTI - OAB:4000

 Intime-se o recuperando do teor desta decisão pela via mais célere, bem 

assim para que compareça à Unidade Prisional e decline o itinerário a ser 

percorrido a fim de ajustar o monitoramento eletrônico, devendo cumprir as 

demais condições impostas na audiência admonitória (fls. 125/6).Oficie-se 

o Diretor da Cadeia Pública local para que providencie os registros 

necessários.Ciência MPE e DPE.Intime-se. Expeça-se o necessário.Barra 

do Bugres/MT, 30/outubro/2018.João Filho de Almeida Portela Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 143805 Nr: 7156-08.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 para eventual concessão de benefício, sua postulação ou o cumprimento 

integral da pena.Homologa-se o cálculo que ora se junta para que surta 

seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanalise em caso 

de impugnação das partes.III – Determina-se seja os autos encaminhados 

a contadoria judicial para a realização do cálculo dos dias-multa 

impostos.Após, proceda com a intimação do (a) apenado (a) para o 

pagamento dos respectivos dias-multa.A título de esclarecimento, 

informa-se que para efetuar o pagamento da pena de multa, o (a) apenado 

( a )  p o d e r á  a c e s s a r  a  p á g i n a  e l e t r ô n i c a  d o 

www.tesouro.fazenda.gov.br/gru, clicando em “Impressão de GRU”, para 

fins de emissão da Guia de Recolhimento da União. Ao preencher o 

formulário para emissão das guias, os seguintes dados devem ser 

observados: preencher com UG n° 200333 (DEPARTAMENTO 

PENITENCIÁRIO NACIONAL), Gestão n° 00001, e código de recolhimento n° 

14600-5 (FUPEN – MULTA DEC. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA). Na 

tela seguinte do site, continuar o preenchimento do formulário, 

completando-o ao menos com os campos do número do processo (deste), 

nome completo e número do CPF do (a) apenado (a), e valor principal.Se 

houver sido deferido o parcelamento da dívida, preencher também o 

campo do mês da competência.Se o recuperando, devidamente intimado, 

não efetuar o pagamento, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da 

Fazenda Pública, com espeque no art. 51 do CPB.Ciência às partes. 

Cumpra-se expedindo o necessário. SERVE O PRESENTE COMO 

MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 142436 Nr: 6360-17.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 Diante do exposto, designa-se audiência admonitória para o dia 28 de 

novembro de 2018, às 14 horas, data única disponível, oportunidade em 

que serão fixadas as condições para o cumprimento da pena.III 

–Homologa-se o cálculo que ora se junta para que surta seus jurídicos e 

efeitos legais, sem prejuízo de futura reanalise em caso de impugnação 

das partes.Proceda com a intimação do (a) apenado (a) para o pagamento 

dos respectivos dias-multa.A título de esclarecimento, informa-se que para 

efetuar o pagamento da pena de multa, o (a) apenado (a) poderá acessar 

a página eletrônica do www.tesouro.fazenda.gov.br/gru, clicando em 

“Impressão de GRU”, para fins de emissão da Guia de Recolhimento da 

União. Ao preencher o formulário para emissão das guias, os seguintes 

dados devem ser observados: preencher com UG n° 200333 

(DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL), Gestão n° 00001, e código 

de recolhimento n° 14600-5 (FUPEN – MULTA DEC. SENTENÇA PENAL 

CONDENATÓRIA). Na tela seguinte do site, continuar o preenchimento do 

formulário, completando-o ao menos com os campos do número do 

processo (deste), nome completo e número do CPF do (a) apenado (a), e 

valor principal.Se houver sido deferido o parcelamento da dívida, 

preencher também o campo do mês da competência.Se o recuperando, 

devidamente intimado, não efetuar o pagamento, a multa será considerada 

dívida de valor, aplicando-se lhes as normas da legislação relativa à dívida 

ativa da Fazenda Pública, com espeque no art. 51 do CPB.Intimem-se 

todos.SERVE O PRESENTE COMO MANDADO.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 96433 Nr: 5526-53.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA RODRIGUES, JACKELINE 

FREIRE PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Oliveira Borges 

Moreti - OAB:16476, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - OAB:15179, 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A, Vanessa Luzia 

dos Santos Marques - OAB:19913

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de abrir vista ao Advogado Ruy 

Barbosa Marinho Ferreira – OAB/MT 3.596-A, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Alegações Finais.

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131509 Nr: 7399-83.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FAGNER DOS SANTOS SILVA, Cpf: 

00005379/463142, Rg: 2612012-7, Filiação: Solange Feliciano dos Santos 

e Edmilson Eduardo da Silva, data de nascimento: 12/05/1997, 

brasileiro(a), natural de São Miguel dos Campos-AL, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 99669-4229. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: S E N T E N Ç A Sentença prolatada de forma oral, conforme 

autorizado pelo art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro 

da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da 

garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, 

LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a 

parte dispositiva do provimento jurisdicional: “Posto isso, julga-se 

parcialmente procedente a pretensão vertida na denúncia para o fim de: 

(a) CONDENAR o acusado Fagner dos Santos Silva, qualificado(a) nos 

autos, como incurso(a) nas sanções penais do art. 33, ‘caput’ c.c 40, VI 

da Lei 11.343/06 COM as implicações da Lei 11.343/06; (b) ABSOLVER o 

acusado Fagner dos Santos Silva na forma do art. 386, II do CPP da 

imputação do art. 35 da Lei 11.343/06; (c) ABSOLVER o acusado Fagner 

dos Santos Silva na forma do art. 386, III e VII do CPP da imputação do art. 
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244-B do ECA. Em observância ao princípio constitucional da 

individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, 

passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso 

Código Penal (CP, 68). À culpabilidade é inerente à infração penal e o 

acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi 

objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. 

Também inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado 

Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc, não se 

mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O 

motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem 

trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. Já as circunstâncias e 

as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da 

Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de 

crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente 

circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 

05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Inexistem 

agravantes. Embora reconheça a atenuante do art. 65, I do CPB, curva-se 

a sumula 231/STJ, de modo que a pena provisória fica estabelecida em 

05(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes 

causas de diminuição. Majora-se a sanção penal em 1/6 (um sexto) dado o 

reconhecimento da causa de aumento do art. 40, VI da LD, de modo que a 

pena definitiva é estabelecida 05(cinco) anos e 10(dez) meses de 

reclusão a serem cumpridos em regime SEMIABERTO porque presentes os 

requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e 583 (quinhentos e oitenta e 

três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época do fato (LAT, art. 43), considerada a situação econômica 

do agente. Descumprido o requisito objetivo, resta inadmitida a substituição 

da pena privativa por restritiva de direitos, bem assim o sursis penal. O 

Juízo não encontra, por ora, fundamento concreto para decretação da 

preventiva do acusado, notadamente por responder aos termos da ação 

penal em liberdade e restar fixado regime semiaberto como inicial de 

cumprimento de pena. Tratando-se de crime vago – vítima a sociedade -, 

não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve 

pedido expresso e nem contraditório sobre o tema.Nas providências finais, 

antes do trânsito em julgado, saem intimados os presentes. Intime-se o 

acusado pessoalmente, indagando-lhe sobre o desejo de recorrer e 

instado o acusado sobre o desejo de recorrer. Frustrada a intimação 

pessoal, observe-se a regra do art. 392 do CPP. Na forma do art. 804 do 

CPP, condena-se a acusada ao pagamento das custas e despesas 

processuais. A Autoridade Policial deverá incinerar a droga apreendida, 

resguardando quantidade necessária para eventual contraprova, bem 

assim o encaminhamento laudo circunstanciado a esse juízo tudo 

conforme o art. 32, §§1º e 2º da Lei n° 11.343/06. Decreta-se a perda da 

importância em dinheiro apreendido eis que fruto da empreitada criminosa , 

tudo na forma dos arts. 61 e 62 da Lei 11.343/06. Após do trânsito em 

julgado, lance-se-lhe o nome do sentenciado no rol dos culpados (CPP, art. 

393, III). Encaminhem-se os autos a Contadoria Judicial para cálculo da 

multa e despesas processuais, cientificando, após, às partes.Expeça-se 

Boletim Individual e Carta Guia, observada a detração penal (CPP, 387, §2º 

com redação dada pela Lei 12.736/12). Comunique-se ainda ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT, aos Cartórios Eleitorais para os fins 

do art. 15, inciso III da Constituição Federal. Comunique-se ainda, as 

Delegacias da Polícia Judiciária Civil, aos Institutos Estadual e Nacional de 

Identificação, à Polinter e ao Cartório Distribuidor Local. Publicada em 

audiência, registre-se, intime-se e se cumpra. Após, arquive-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELI MICHALSKI 

DA SILVA, digitei.

Barra do Bugres, 30 de outubro de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500296-36.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GILSILENE CABRAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16237488 - Em consequência, JULGO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo único, da Lei 

9.099/95. Expeça-se o alvará para levantamento dos valores em favor da 

requerente. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, dando-se baixa 

na Distribuição. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE SARAIVA RANGEL (REQUERENTE)

CHRISTIAN JORGE PAES DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16238079 -- Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, 

dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-69.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELE SARAIVA RANGEL (REQUERENTE)

CHRISTIAN JORGE PAES DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16238079 -- Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil e artigo 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Sem custas e, oportunamente, ARQUIVE-SE, 

dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. . O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria 

Ap. Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-80.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA S. DE SOUZA PIZOLOTTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE GUEDES CARDOSO OAB - MT10942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA FERNANDES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO BUGRES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL CARTA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 466 de 1058



INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO 

SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO PROCESSO n. 

1000761-80.2018.8.11.0008 Valor da causa: $1,866.88 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: RENATA S. DE SOUZA 

PIZOLOTTO - ME Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 599, 

Comercial, Centro, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO 

PASSIVO: Nome: ANDREIA FERNANDES DO NASCIMENTO Endereço: Rua 

Minas Gerais, 10, Jardim Elite, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 04/12/2018 Hora: 15:00. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. Barra do 

Bugres - MT, 30 de outubro de 2018. MARIA APARECIDA RAMOS 

SANTANA (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500313-72.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-65.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON MEDEIROS JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-65.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON MEDEIROS JOSETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

manifestar, requerer o que de direito, ou, bem como tomar as providencias 

necessárias, quanto ao Julgamento do Recurso juntado aos autos, no 

prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. 

Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000579-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO OAB - MT5653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16187398 - "SentençaPois bem, em 

consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Expeça-se o alvará para levantamento dos valores em favor da 

exequente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000579-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO OAB - MT5653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C&A MODAS LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 16187398 - "SentençaPois bem, em 

consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Expeça-se o alvará para levantamento dos valores em favor da 

exequente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-53.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA JESSICA PEREIRA ROMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIZA AGUSTINI IMIANI OAB - MT23629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ OAB - SP203012 (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento O presente expediente tem por finalidade a 

intimação das partes da sentença Id do documento 15661091 -” Pois bem, 

em consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas. Expeça-se o alvará para levantamento dos valores em favor da 

exequente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.. . O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500307-65.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SCHARDONG FERRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAPRIOLLI GONÇALVES OAB - MT0012855A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

sentença Id do documento 12894462 -” Diante do exposto, EXTINGO O 

PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com base no artigo 51, inciso II, 

da Lei 9.099/95 e art. 925 do CPC, podendo a parte credora habilitar o seu 

crédito no Juízo onde tramita a recuperação judicial. Havendo 

requerimento, expeça-se certidão de crédito em favor do exequente.Após 

o trânsito em julgado, procedidas as anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVE-SE os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. . O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Maria Ap. 

Ramos Santana -Gestora Judiciária Substituta. Mat;3321.. .

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80636 Nr: 1126-93.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS SOARES, SILVESTRE 

DIONES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Considerando a decisão de fl. 302/305, INTIME-SE A JURADA multada, 

POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias.

2. Findando o prazo a Diligente Gestora Judiciária deverá certificar nos 

autos. Se não houver manifestação da jurada e caso não haja nos autos 

notícia do recolhimento da multa estabelecida, EXTRAIA-SE certidão de 

sentença, a guia de recolhimento e encaminhe à Procuradoria da Fazenda 

Pública Estadual para, se assim entender, promover a inscrição na Dívida 

Ativa e a execução do valor inadimplido pela parte devedora, conforme 

art. 1599 da CNGC.

3. Tendo em vista o trânsito em Julgado da sentença condenatória, há 

mais de 90 (noventa) dias, bem como não houve pedido de restituição dos 

bens apreendidos conforme fls. 37 DETERMINO seus perdimentos e 

consequentemente suas destruições (analogia ao artigo 123, do CPP):

“Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no 

prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença 

final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem 

reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, 

depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.”

4. Acerca dos valores apreendidos à fl. 37, DECRETO O PERDIMENTO, 

DESTIANDO-O às prestações pecuniárias para fins da Resolução 154 

CNJ.

5. Em cumprimento ao Provimento nº 05/2017-CGJ, encaminhem-se a arma 

e munições apreendidas ao 44º Batalhão da Infantaria Motorizado, com as 

providências recomendadas.

CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 37320 Nr: 673-74.2011.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA-ME, OSMAR 

MARTINS DOS SANTOS, ROSÂNGELA QUEIROZ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32261 Nr: 2317-23.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES SCHIMITH, 

GEANE ULBERG DANTAS SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - OAB:24956, 
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IVONE CRISTINA AKIKO SEIRIO - OAB:83002/SP, JOAO MARCELO 

GUERRA SAAD - OAB:234.665 OAB/SP, MAGDA APARECIDA PIEDADE - 

OAB:92976/SP, MARIANNA CHIABRANDO - OAB:247.305 OAB/SP, 

MILTON SAAD - OAB:16311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25849 Nr: 2477-19.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÕES E 

ASSESSORIA LTDA, BANCO BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, JOSE 

AUGUSTO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33153 Nr: 3183-31.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALMAR VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA, JOSE AUGUSTO 

MOTTA GARCIA, SHIRLEY APARECIDA POPPI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 911-54.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVAM FERREIRA DA SILVA, ELIVAN 

FERREIRA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Manifesta-se o exequente pela penhora online de ativos financeiros em 

contas de titularidade do executado

 2. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 1. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

2. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 854, §2º e 3º do CPC.

 3. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 4. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

5. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

6. INDEFIRO o pedido de RENAJUD porquanto tal diligência está ao alcance 

do exequente, o qual pode requerer certidão de veículos do devedor 

perante o DETRAN/MT, bem como a quebra de sigilo fiscal ante a ausência 

de esgotamento dos meios disponíveis ao credor para localização de 

bens.

7. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor intimando-o para dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento e início da contagem do prazo prescricional.

8. Expeça-se o necessário, independente do pagamento de diligência.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85469 Nr: 4040-33.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIANCHINI & ANJOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Manifesta-se o exequente pela penhora online de ativos financeiros em 

contas de titularidade do executado.

 2. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 3. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

4. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 854, §2º e 3º do CPC.

 5. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 6. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

7. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

8. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor intimando-o para dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e início 

da contagem do prazo prescricional.

9. INDEFIRO o pedido de RENAJUD porquanto tal diligência está ao alcance 

da parte, a qual pode obter certidão perante do Detran e indicar os veículo 

penhoráveis.

10. Tendo em vista o teor da petição de fls. 34, designo audiência de 

conciliação entre as partes ser realizada noia 28/01/2019, às 13h00min, 

devendo ser presidida pela Conciliadora do Cejusc.

11. Expeça-se o necessio, intimando-se a parte devedora para 

comparecer à audiência pela via postal, salvo se o exequente 

manifestar-se de forma diversa.

12. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16065 Nr: 2973-53.2004.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS, SAMIR DARTANHAM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI JUNIOR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 
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OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, 

SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MARTINS DA SILVA 

- OAB:8.707/MS, LUIZ GUILHERME MELKE - OAB:12.901/MS

 Vistos

 1. Manifesta-se o exequente pela penhora online de ativos financeiros em 

contas de titularidade do executado

 2. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 1. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

2. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 854, §2º e 3º do CPC.

 3. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 4. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

5. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

6. INDEFIRO o pedido de RENAJUD porquanto tal diligência está ao alcance 

do exequente, o qual pode requerer certidão de veículos do devedor 

perante o DETRAN/MT.

7. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor intimando-o para dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e início 

da contagem do prazo prescricional.

8. Expeça-se o necessário, independente do pagamento de diligência.

9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95651 Nr: 5100-07.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR GONÇALVES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95274 Nr: 4901-82.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, acolho a 

denúncia para PRONUNCIAR o réu GIVEREDILTON GOMES DA SILVA, 

vulgo, “Labito”, filho de José Inácio da Silva e Maria Gomes da Silva, para 

que seja julgado pelo Tribunal do Júri, por infração ao artigo 121, 

parágrafo 2º, incisos I e III do Código Penal.Tendo em vista que o réu 

encontra-se preso e que ainda restam presentes os pressupostos da 

segregação preventiva, deixo de conceder a ele o direito de recorrer em 

liberdade, ratificando os fundamentos já expostos na decisão de fls. 

66/68, de modo que MANTENHO SUA prisão, até o julgamento em Plenário 

de Júri.INTIME-SE o pronunciado e a Defesa Técnica. DÊ-SE ciência ao 

MPE. Não havendo irresignação recursal ou transitado em julgado este 

decisum, PROCEDA-SE nos moldes do artigo 421 e seguintes do 

CPP.PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE CUMPRA-SE providenciando 

e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95724 Nr: 5142-56.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE DIONES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Diante do exposto, sem antecipar qualquer juízo de valor acerca da 

eventual ocorrência do delito em apreço, comprovada a materialidade de 

tentativa de crime doloso contra vida e presente indícios de autoria contra 

o acusado, inarredável a necessidade de encaminhar o julgamento da 

causa ao Tribunal do Júri Popular, consoante determinação 

constitucional.Isto posto, PRONUNCIO os réu SILVESTRE DIONES DIAS, 

qualificado no preâmbulo desta, atualmente preso, o que faço com fulcro 

assente no artigo 413, do Código de Processo Penal, a fim de que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções 

do artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal.O acusado SILVESTRE 

ostenta maus antecedentes, uma vez que já foi condenado por outros 

crimes, como se verifica nas fls. 86/88. Tais motivos justificam a 

manutenção da sua prisão preventiva nos moldes decretados nas fls. 

61/63 em função da necessidade de garantia da ordem pública, motivo 

pelo qual, com fundamento nos arts. 311, 312 e 413, § 3º do CPP, 

MANTENHO PRESO o réu SILVESTRE DIONES DIAS para assim aguardar a 

designação da Sessão do Júri.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIME-SE.Preclusa esta decisão, considerando que este juízo continuará 

competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, 

determino a intimação das partes para, em cinco dias, atuarem na forma 

do art. 422 do CPP.Cumpra-se conforme o requerido providenciado e 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 103353 Nr: 3523-57.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT

 Diante do exposto, incide, in casu, a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 

do CPP) , razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, 

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do requerente LUCIANO GOMES DE 

BRITO por seus próprios fundamentos (fls. 42/46).PUBLIQUE-SE tal 

decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) 

advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP.As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. Já 

para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 
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carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 

DETERMINO A SECRETARIA O CUMPRIMENTO IMEDIATO DO ITEM 9 DA 

DECISÃO DE FL. 60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28384 Nr: 1801-37.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A - ATUAL DENOMINAÇÃO 

DO BANCO AUTOLATINA, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ANDREI BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RODOLFO AMORIM MOLINA - OAB:9681-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Manifesta-se o exequente pela penhora online de ativos financeiros em 

contas de titularidade do executado

 2. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 1. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

2. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 854, §2º e 3º do CPC.

 3. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 4. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

5. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

6. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor intimando-o para dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivameno e início da contagem do prazo prescricional.

7. Expeça-se o necessário, independente do pagamento de diligência.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73908 Nr: 1484-92.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRÍCOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22693 Nr: 2950-39.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOINO DA LUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, 

MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003/O, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123, VANIA MARTINS - OAB:23988/O

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 45 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 09h50min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32946 Nr: 2980-69.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOINO DA LUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, 

MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - OAB:21.444-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003/O, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123, VANIA MARTINS - OAB:23988/O

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 60 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 10h10min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64899 Nr: 2928-34.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOINO DA LUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003/O, Carlos Alberto de Alencar Campos - 

OAB:4.123/MT, VANIA MARTINS - OAB:23988/O

 Certifico e dou fé que nesta data, em atenção ao Despacho de fls. 83 que 

designada Audiência de Conciliação/Mediação para o dia 06 de Novembro 

de 2018 ás 10h00min horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 73697 Nr: 1354-05.2015.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO/MT, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES GIMENES, SILVIO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056, Saionara Mari 

- OAB:5225 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 60, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29345 Nr: 2763-60.2008.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALISTO BARBOSA MARTINS, EDIVALDO 

LAURENTINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:11.950/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVALDO LAURENTINO DE LIMA, Rg: 

1.620.646, Filiação: Otavio Laurentino D. Elima e Cícera Maria da 

Conceição, data de nascimento: 29/06/1978, brasileiro(a), natural de 

Joaquim Gomes-AL. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência: 

1)ABSOLVO o acusado EDIVALDO LAURENTINO DE LIMA ante aplicação 

da dúvida surgida de sua real participação, nos termos do art. 386, inciso 

VI do Código de Processo Penal;2) CONDENO o réu CALISTO BARBOSA 

MARTINScomo incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 3º (2a parte), 

c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal ao cumprimento de 08 ( oito 

) anos e 02 ( dois ) meses de reclusão e 4 ( quatro ) dias-multa. Por serem 

parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor 

do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da 

data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.FIXO o regime 

inicial FECHADO como cumprimento da pena privativa de liberdade nos 

termos do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.Para garantia da 

aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu Calisto 

Barbosa Martins, em razão do regime aplicado bem como consta o 

desinteresse em contribuir com a justiça no cumprimento de sua 

reprimenda, até mesmo por que se encontra em local incerto, eis que nem 

sequer foi localizado no endereço constante nos autos, certidão de fls. 

110, somado ao fato, conforme decisão em executivo de pena, fls. 647, 

também não estaria cumprindo o regime semiaberto ao qual foi progredido. 

Para tanto, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.Após o trânsito em julgado:

- lance-se o nome do réu no rol dos culpados;- oficie-se ao Juízo de seu 

domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C. F. (suspensão 

dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da 

Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT; - comuniquem-se os órgãos de 

registro;- comunique-se o juízo da execução penal (somente se expedida 

guia provisória) ou, do contrário, expeça-se a guia de recolhimento 

definitiva;- expeça-se Guia de Execução.- após, não havendo pendência, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.3 - 

Intime-se os sentenciados e Ciência ao Ministério Público e as Defesas. 4 - 

Deixo de condenar os Réus nas custas processuais, eis que 

declaradamente pobres e assim faz juz aos benefícios da assistência 

judiciária.P.R.I.Campo Novo do Parecis-MT, 20 de janeiro de 

2017.MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 30 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103098 Nr: 3426-57.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO DIEGO CASTRO MOTA, Cpf: 

06170265302, Rg: 3.511.851, Filiação: Delma Maria Castro Mota e José 

Mota, data de nascimento: 23/03/1990, brasileiro(a), natural de 

Coroatá-MA, convivente, servente de pedreiro, Telefone 65 99647 9508. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: TRATA-SE DE PEDIDO DE PROVIDENCIA PROTETIVAS

Despacho: MEDIDA PROTETIVA Código nº 103098DECISÃOVistos em 

plantão judiciário regionalizado (Provimento n. 01/2013/CM).1. Trata-se de 

Pedido de Providências Protetivas efetuado pela Autoridade Policial, 

narrando episódio de violência doméstica com lesão corporal praticados 

por FRANCISCO DIEGO DE CASTRO MOTA contra JOICE EDUARDA 

NUNES VIEIRA.2. O pedido foi instruído com o Boletim de Ocorrência 

noticiando as ameaças por parte da pretensa ofensora, atentando, pois, 

contra bem jurídico tutelado pela Lei nº 11.340/06.3. Consta no Boletim de 

Ocorrência lavrado pela Polícia Civil que a vitima acompanhada de sua 

genitora, relatou que “na data de 08/09/2018 por volta das 01h00min o 

agressor jogou a declarante no chão e começou a agredi-la com socos e 

chutes, que ainda pegou um pedaço de pau e desferiu alguns golpes na 

declarante, sendo que este estava com um prego, aonde causou algumas 

lesões na declarante. Que o agressor também pisou em seu rosto, que a 

vitima conseguiu se desvencilhar do agressor e fugiu até um bar que 

ficava próximo. Que algumas pessoas que estavam ali acionaram a PM. 

Que a declarante só retornou para casas quando a PM chegou. Que a PM 

foi até onde se encontrava o agressor, pegou o filho do casal e liberou 

Francisco. A declarante ainda relata que não sabe o motivo que os 

Policiais Militares liberam o agressor, haja vista eles terem visto as lesões 

na declarante. Que não sabe dizer o nome dos Policiais Militares que 

atenderam a ocorrência. Que a declarante então pegou o seu filho e foi 

dormir na casa de uma amiga...” 3. Vieram os autos conclusos.É o relato 

necessário.Fundamenta-se e decide-se.4. Diante do depoimento da vítima 

na DEPOL e do conteúdo do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia 

Civil, entendo ser perfeitamente cabível e necessário a fixação das 

medidas protetivas requeridas pela Autoridade Policial em favor da 

ofendida JOICE EDUARDA NUNES VIEIRA.5. As informações trazidas são 

suficientes a indicar que a vítima é companheira do agressor, 

configurando assim, a hipótese de violência doméstica (art. 5º, inciso III da 

Lei n.º 11.340/2006), sendo que os fatos narrados demonstram ser 

imperiosa a necessidade de aplicação de medidas de proteção, no intuito 

de resguardar a integridade física da requerente.6. Pois bem, dos autos 

dessume-se a presença de relação íntima de afeto entre os mesmos, 

amoldando-se, dessa forma, na figura subsumida no inc. II do art. 5º da Lei 

nº. 11.340/06.7. Assim, constatada a prática de violência doméstica, seja 

física ou moral, o Juiz poderá tomar as providências previstas no art. 22 

da Lei n. 11. 340/2006:“Art. 22. Constatada a prática de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá 

aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as 

seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:I - suspensão da 

posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 

competente, nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;II - 

afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;III - 

proibição de determinadas condutas, entre as quais:a) aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância entre estes e o agressor;b) contato com a ofendida, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;c) 

frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade 

física e psicológica da ofendida;IV - restrição ou suspensão de visitas aos 

dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 

serviço similar;V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.§ 1º 

As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras 

previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou 

as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao 

Ministério Público.§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, 

encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e 

incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz 

comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas 

protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de 

armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo 

cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de 

prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.§ 3º Para garantir a 

efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a 

qualquer momento, auxílio da força policial.§ 4º Aplica-se às hipóteses 

previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5o e 

6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 

Processo Civil).”8. Entrementes, abstraindo a cominação de culpa pelo 

evento que, de seu turno, deve ser postergada ao feito respectivo, 

colhe-se que, analisando os termos de declarações, por medida de 

prudência e tendente a evitar consequências mais gravosas a ambas as 

partes, o que caracteriza o fumus boni iuris e o periculum in mora, não há 

dúvidas de que devam ser adotadas algumas das medidas de proteção 

elencadas na Lei n. 11.340/2006, e o faço por reconhecer, justamente, a 

"mens legis", ou seja, o caráter finalístico da norma respectiva, qual seja, o 

de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, "in casu", a vítima acima discriminada. 9. Nesse diapasão, 

DETERMINO que o suposto agressor se submeta às condutas preventivas 

a seguir elencadas, quais sejam: I) afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência; II) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares 

e das testemunhas do fato no limite mínimo de 400 (quatrocentos) metros 
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de distância; III) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação; IV) proibição de 

frequentar a RESIDÊNCIA da vítima e casa dos familiares, a fim de 

preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 10. Ressalto que 

a presente medida é um instituto de urgência visando, assim, a tutelar 

direito(s) na iminência de ser(em) violado(s) ou continuidade de eventual 

violação. Cabe à parte requerente, entendendo necessário, interpor a 

ação pertinente ou, caso nova situação emergencial surja, requeira novas 

medidas protetivas.11. Consigno que o malferimento das disposições 

acima transcritas ensejará ao respectivo transgressor as penas cabíveis, 

inclusive, a POSSIBILIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA DO SUPOSTO 

AGRESSOR.12. Intime-se a vítima e o suposto agressor das medidas ora 

deferidas, VALENDO A PRESENTE COMO MANDADO.13. Ressalto que os 

artigos 19 e 27 da Lei n. 11.343/10 autorizam o requerimento da mulher em 

situação de violência doméstica, independentemente de estar 

acompanhada/representada por Advogado/Defensor Público.14. CITE-SE o 

suposto agressor para, querendo, contestar, no prazo de 5 dias (art. 306 

do NCPC), sob pena de confissão e revelia. 15. DIANTE do relato da vitima 

acerca da conduta da PM, DETERMINO a remessa dos autos ao 

MINISTERIO PÚBLICO para exercer o controle externo da atividade policial 

(art. 129, VIII, CF), com o poder de investigação conferido de acordo com 

os fundamentos legais e principalmente a Constituição Federal, e apurar a 

conduta da PM no caso em tela, haja vista que o agressor se encontrava 

em flagrante e delito e não foi dada a voz de prisão ao agressor. 16. 

Cumpra-se prioritariamente, inclusive, o inciso III do art. 18 da Lei Maria da 

Penha, ou seja, comunique-se ao Ministério Público para que adote as 

providências cabíveis.Campo Novo do Parecis/MT, 9 de setembro de 

2018.Pedro Davi BenettiJuiz de Direito Plantonista

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98227 Nr: 1245-83.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DILMA DA SILVA, Cpf: 

05285654432, Filiação: Terezinha Maria da Silva, brasileiro(a), convivente, 

doméstica, Telefone 65 99963 1657. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes 

nos autos que apontam a necessidade das medidas protetivas já 

concedidas e, ainda, considerandoa presunção de veracidade dos fatos 

alegados,JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na peça exordial, 

nos termos da liminar concedida, que torno definitiva. As medidas terão 

vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo 

principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor.Diante do exposto, posterga-se os efeitos das respectivas 

medidas deferidas pelo prazo de 01 (um) ano, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, §2º, do 

CPP .Ressalta-se, contudo, que ocorrendo novas investidas por parte do 

agressor, no prazo acima mencionado, poderá a vítima postular pelo 

desarquivamento destes autos para requerer o que de direito.Decorrido tal 

prazo, não restará prejudicado novo pedido, em caso de eventual e novo 

comportamento desviado do indiciado.Por derradeiro, INTIME-SEa 

requerente e o requerido via DJE (art. 270 e 346 do CPC).Sem custas e 

honorários. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE o Ministério 

Público.Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o presente 

incidente.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Wangston Taigor 

Gomes de Moraes, digitei.

Campo Novo do Parecis, 22 de outubro de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89134 Nr: 1277-25.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAM E CASALI - ME, ALAN ESTIV CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 1. Manifesta-se o exequente pela penhora online de ativos financeiros em 

contas de titularidade do executado

 2. DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros moldes do 

art.854 do CPC.

 1. Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado na quantia suficiente para saldar o débito.

2. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 854, §2º e 3º do CPC.

 3. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos 

autos, a fim de que requeira o que entender de direito.

 4. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

5. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

6. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor intimando-o para dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento e início da contagem do prazo prescricional.

7. Expeça-se o necessário, independente do pagamento de diligência.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89185 Nr: 1300-68.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

572,50 (quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 24. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 159,10 

(cento e cinquenta e nove reais e dez centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 
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arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6548 Nr: 1750-70.2001.811.0050

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

280,44 (duzentos e oitenta reais e e quarenta e quatro centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 53. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63323 Nr: 1330-45.2013.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

427,03 (Quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 129/130. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5747 Nr: 948-72.2001.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLÍNIO TOURINHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9300, JUAHIL 

MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:7773, JULIANO ROSS - OAB:5498, 

RAULY ANISIO MENDES - OAB:10654

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

703,14 (setecentos e três reais e quatorze centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 454. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33695 Nr: 459-20.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORD SEGUROS S/A, BANCO 

COOPERATIVO SICREDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:17497

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.934,76 (um mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 469. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.033,72 (Um mil, e 

trinta e três reais e setenta e dois centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 901,04 (novecentos e um reais e quatro centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61953 Nr: 2968-50.2012.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ROBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA., COMPANHIA 

MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Triana Campana Michelis Leal - 

OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:118.948/RJ, CLEVERSON 
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DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - 

OAB:18415/MT, LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:209.931/SP, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT, 

WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida por Cláudio 

Roberto da Silva em face da empresa TUT Transportes Ltda. conforme se 

vê às f. 402-404, com o fito de receber o valor da condenação por danos 

morais atualizados mais honorários advocatícios que totalizavam R$ 

38.270,24.

Às f. 405 a inicial de cumprimento de sentença foi recebida, oportunidade 

em que foi determinada a intimação da parte executada para pagamento 

do débito.

Às f. 405A-412 a empresa Companhia Mutual de Seguros - em liquidação 

extrajudicial - pugnou em síntese que, embora a parte exequente tenha 

promovido o cumprimento de sentença em face da empresa TUT, a 

seguradora requer a suspensão de eventual fase executória em seu 

desfavor em razão da decretação da liquidação extrajudicial da empresa 

que veda todo e qualquer ato constritivo sobre o pratrimonio da 

seguradora.

Nessa senda, ao final de sua manifestação, a seguradora pleiteia pela 

imediata suspensão do processo executório em razao da decretação da 

liquidação extrajudicial, bem como requer a expedição de crédito em favor 

da parte exequente com o necessário decote dos juros de mora e 

correção monetária e, por fim, a concessão dos benefícios da AJG.

Instada a manifestar (f. 413), a parte exequente apresentou resposta às f. 

414-416, ocasião em que requereu a improcedencia do pedido de 

suspensão porque, em síntese, a ação não foi promovida em face da 

seguradora Mutual e, assim, o prosseguimento do feito em relação a 

empres TUT.

É o relatório.

DECIDO.

De início tenho por bem registrar que no tocante a suspensão das ações 

em razão da liquidação extrajudicial do devedor, matéria que pode ser 

conhecida de ofício, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no 

sentido de que:

 "a interpretação lógico-sistemática do art. 18, 'a', da Lei nº 6.024/74, 

aponta para a necessidade de sobrestamento apenas das demandas que 

tenham reflexo patrimonial para a instituição financeira, afetando 

diretamente a massa liquidanda, tendo em vista o intuito precípuo de 

preservação da par conditio creditorum" (REsp 1105707/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 

01/10/2012), bem como que: "não padecem de carência por 

impossibilidade jurídica do pedido, por isso não devem ser suspensas, as 

ações de conhecimento para constituição de título executivo em face de 

entidades sob regime de liquidação extrajudicial" (AgRg no Ag 

1415635/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012).

No vertente caso denoto que o processo se encontra em fase de 

cumprimento de sentença, cenário este em que deve ser suspensa a 

execução em relação a Seguradora Mutual.

Aliás, não é demasia registrar que a suspensão deverá perdurar até o 

final do processo de liquidação extrajudicial, uma vez que a satisfação 

dos direitos de crédito deverá ser realizada de forma coletiva aos demais 

credores porque o rateio do patrimonio da empresa deverá observar as 

preferências legais para o pagamento dos diversos interessados.

 Com tais considerações, embora a parte exequente tenha promovido 

ação de cumprimento de sentença somente em face da Empresa TUT, a 

fim de evitar futuras arguições de nulidade e até mesmo tumulto no 

andamento processual, DETERMINO A SUSPENSÃO do cumprimento de 

sentença em face da Empresa Mutual.

Por conseguinte, retifique-se o nome da executada para que faça constar 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente face a empresa 

mencionada.

Por fim, CERTIFIQUE quanto a intimação da empresa TUT acerca da 

decisão de f. 405.

Em seguida, tornem os autos conclusos para análise dos itens "b - c" de f. 

415.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65672 Nr: 3698-27.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21354/O

 Ante o exposto, em atendimento ao direito de convivência familiar do 

apenado (LEP, art. 41), DETERMINO a remessa destes autos à Vara de 

Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT para fiscalização da pena 

imposta, em cumprimento ao disposto no art. 1.547 da CNGC.Com o 

trânsito em julgado desta decisão, proceda-se às baixas de praxe e 

comunicações de estilo. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88634 Nr: 1009-68.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYNA PEREIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RODRIGO TONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.300,00 (um mil, trezentos reais), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 32. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Campo Novo do Parecis aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Bem como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, 

caso não haja pagamento será emitida certidão de débito consistente ao 

valor das custas cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA 

(departamento de controle e arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos 

ao tabelionato de protesto. Dou fé

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75074 Nr: 2208-96.2015.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASILIA HOFFMEISTER, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 20. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, devera protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 
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cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-34.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CORREIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Certidão de 

Tempestividade Recursal Processo: 1000206-34.2018.8.11.0050; Valor 

causa: $10,208.27; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que os documentos ID 

16271756 está inelegível. Nos termos do provimento 55/07-CGJ, impulsiono 

estes autos para intimação da parte autora proceder a devida 

regularização. CAMPO NOVO DO PARECIS, 31 de outubro de 2018 NILZA 

PEREIRA BRANT Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS E INFORMAÇÕES: 

RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - 

MT - CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 33822440

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-07.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGENES RODRIGUES MAIA DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 

1000169-07.2018.8.11.0050 REQUERENTE: DIOGENES RODRIGUES MAIA 

DA CRUZ FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Certificada a 

tempestividade do presente recurso inominado nos termos do artigo 42 da 

Lei n° 9.099/95 e recolhido o preparo, reputo presentes os demais 

pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, recebo a 

apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 

43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões, 

e/ou caso já tenha sido apresentadas ou decorrido o prazo sem resposta, 

encaminhe-se os presentes autos para uma das Egrégias Turmas 

Recursais Estaduais, para a soberana apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 26 

de outubro de 2018 CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94771 Nr: 4640-20.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOIZIO OLIVEIRA SILVA, JORGE CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Autos nº 4640-20.2017.811.0050 (Código 94771)

Autores do fato: Heloizio Oliveira Silva e Jorge Calgaro

Vistos.

O ilustre representante do Ministério Público manifestou pela remessa dos 

autos à Justiça Comum, nos termos do art. 66, ambos da Lei n° 9.099/95 

(f. 67).

 Vieram os autos conclusos.

É o que cabia relatar.

Decido.

Razão assiste ao representante do parquet na manifestação retro aludida, 

uma vez que o autor do fato Jorge Calgaro não foi encontrado no 

endereço constante nos autos conforme f. 60 e 66.

 Ante o exposto, acolho o pedido ministerial para reconhecer a 

incompetência deste Juizado para processar e julgar o feito e, via de 

consequência determino a remessa dos autos à Justiça Comum, uma vez 

que não cabe a citação por edital no procedimento sumaríssimo.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116772 Nr: 5694-52.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116796 Nr: 5711-88.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samir Robert Lopes Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS GREGORIO 

MUNDIM - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15092 Nr: 1012-06.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RD Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Checchin Júnior - 

OAB:3329/MT, Gilmar Viana Mourato - OAB:OAB/MT 12265-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT, Geancarlos Zanatta - OAB:6134-B/MT

 Autos n° 1012-06.2006.811.0051 – 15092.

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Ao que parece, o leiloeiro tomou as devidas precauções emitindo carta de 

intimação ao credor hipotecário Alessandro Guirro (p. 176/177).

No entanto, analisando-se as informações juntadas pelo Leiloeiro, 
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percebe-se somente a emissão das cartas de intimação, não havendo 

qualquer comprovação de sua remessa ou recebimento pelo credor que 

se pretendia intimar.

Por outro lado, sabe-se que o Executado poderá arguir qualquer nulidade 

que acometer o leilão do bem imóvel até a expedição da carta de 

adjudicação.

Assim, a suspensão do leilão, sem a concreta comprovação do alegado 

pelo Executado, poderá acarretar danos ao Exequente e ao andamento 

processual.

Isso posto, tendo nos autos evidências de que o credor foi devidamente 

intimado quanto a realização da praça, INDEFIRO o pedido de p. 180/181.

Por outro lado, e para maior segurança do ato, INTIME-SE o Leiloeiro para 

que apresente nos autos o comprovante de envio e recebimento das 

intimações do credor hipotecário Alessandro Guirro.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133989 Nr: 7840-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzimar Roberto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente, por meio do Procurador constituído, para que indique 

bens disponíveis do Executado, em (10) dez dias, sob pena de suspensão 

do feito, na forma do art. 921, III, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73145 Nr: 2133-59.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia Huff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certificoe dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até 

apresente data a parte executada, embora citada por AR, às fls.36v, até a 

presente data nada manifestou, razão pela qual intimo a parte Exequente, 

para, no prazo de 10(dez)dias, indicar bens disponíveis do executado, 

sob pena de possível suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33837 Nr: 381-86.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celma Regina Cocco, Jackson Sheldon Cocco, Jackeline 

Chayane Cocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Anaídes Cabral Netto - 

OAB:7.859-B/MT, Maria Aparecida Frazão Zunta - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Correa 

Minhoto - OAB:OAB/SP 177.342

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das Fls. 306 

e verso, devendo requerer o que entender de direito para prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135528 Nr: 8551-37.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Leite Junior, Clóvis Leite Junior, Sheila 

Tatiani Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Fabiúla Müller Koenig - OAB:22.165-A, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Sandro Pissini Espínola - 

OAB:198.040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se acerca da 

Certidão do Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142517 Nr: 1505-60.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Meinhardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Impulsiono os autos para a parte 

Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82741 Nr: 2389-31.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSS, Nailza Conceição de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Santos Gaudencio, Mirtis Silva 

Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 15 (quinze)dias, apresente 

CONTRARRAZÕES , requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 25696 Nr: 3643-49.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tucunaré Artigos de Caça e Pesca Ltda, Helio 

Gomes de Melo, Maria de Fátima de Assis Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o lapso temporal decorrido, nos termos da legislação 

vigente, impulsiono os presentes autos para intimação da parte exequente, 

no prazo de 15(quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena 

de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136714 Nr: 9144-66.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM Transportes Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira Chaves Júnior, Valéria 

Zacarias Gomes Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para intimação 

da parte Exequente, na pessoa de seu Ilustre Procurador, para que no 

prazo de 10 (dez) dias indique bens disponíveis dos Executados, sob 

pena de suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102581 Nr: 283-28.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Zanzarni Cimadom, Antonio Francisco Cimadon, 

Olavo Cimadom, Leonice de Fátima Gonsalves Cimadon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Luciano de Tarso Huergo Bauermeister, 

Abraão Lincoln Carpes Bauermeister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANESIO RIETH - OAB:25004/O, 

Avelino Tavares Junior - OAB:3633/MT, RAFAEL CISNEIRO 

RODRIGUES - OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Akio Kayano - 

OAB:8884/MS, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B, Getúlio 

Gideão Miglioli Bauermeister - OAB:10929/MS

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 29875 Nr: 3921-16.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Jose Mateus Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiana Marcele Garbugio 

Franzotti - OAB:11982-B/MT, Ivanor Antonio Kayser - OAB:8437/MT, 

José Luis Blaszak - OAB:10778 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte Executada nada manifestou, razão pela qual, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, para que no prazo de 

15 (quinze)dias, indique bens disponíveis do Executado, sob pena de 

suspensão do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1547 Nr: 661-77.1999.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO RURAL DE CAMPO 

VERDE-CREDIVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Latterza de 

Oliveira - OAB:8.248-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO ANTONIO 

DOTTO, para devolução dos autos nº 661-77.1999.811.0051, Protocolo 

1547, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 489 Nr: 2087-51.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉDITO RURAL DE CAMPO 

VERDE-CREDIVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB:5746/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCO ANTONIO 

DOTTO, para devolução dos autos nº 2087-51.2004.811.0051, Protocolo 

489, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30106 Nr: 213-21.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaína de Oliveira Sabino ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte exequente, no prazo de 15 (quinze)dias, manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça, retro colacionada, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de suspensão do feito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002082-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGO PAVINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN AGROPECUARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002082-21.2018.8.11.0051 Cobrança Despacho. Vistos etc. De 

início, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do NCPC, 

com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, DETERMINO 

a remessa do presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para designação de AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO entre as partes, quantas forem necessárias para viabilizar 

a solução consensual do conflito, atentando-se para o disposto no art. 

334, § 2º, NCPC. CITE-SE a parte contrária para que compareça à sessão 

de conciliação/mediação devidamente acompanhada por seu advogado ou 

Defensor Público, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerida 

ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334, 

NCPC). ATENTE-SE a Secretaria para o disposto no art. 334 § 3º, do 

NCPC, devendo a intimação da autora para audiência ser realizada na 

pessoa de seu advogado. CONSIGNE-SE no mandado que as partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). DEVERÁ a 

parte requerida manifestar expressamente eventual desinteresse na 

autocomposição, no prazo de 10 (dez) dias de antecedência da aludida 

audiência (art. 334 §5º NCPC) sendo que o prazo para a resposta, nesta 

hipótese, iniciar-se-á do protocolo do pedido de cancelamento (art. 335, II, 

NCPC).ADVIRTAM-SE as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado. Não realizado o acordo, a parte 

requerida poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação (art. 

335, I, NCPC), sob pena de serem havidas como verdadeiras as alegações 

de fatos formuladas pela parte autora (art. 344, NCPC). REGISTRE-SE, 

ainda, a advertência do art. 341 do NCPC. Apresentada na peça 

contestatória quaisquer das matérias elencadas no art. 338 do NCPC, 

desde já, FACULTO à autora no prazo de 15 (quinze) dias a alteração da 

petição inicial, adotando-se as providências do art. 339 no NCPC. DEFIRO 

parcialmente o pedido de justiça gratuita, autorizando o processamento do 

feito independentemente do pagamento das custas iniciais, a serem 

recolhidas ao final, mantendo a exigibilidade, porém, das demais despesas 

processuais, a serem quitadas nos moldes de praxe. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 31 

de outubro de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26251 Nr: 351-22.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte executada, na pessoa de seu 

procurador, para se manifestar acerca da petição da parte exequente de 

fls. 109/110, sobre o pagamento do saldo residual da dívida, no prazo de 

05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115895 Nr: 5110-82.2016.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. M. Felito & Cia Ltda, Carla Adriana Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o seu preparo e distribuição na Comarca de Várzea Grande - 

MT, ou promova o recolhimento das custas de distribuição, nos termos do 

artigo 389 da CNGC/TJMT, c/c. Artigo 15, § 4º da Resolução 

03/2018/TJMT/TP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 1916-16.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minhoto Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Jonattas Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-O

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (VALE DO SOL), devendo ser 

emi t ida Guia de Di l igências no endereço e let rônico : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15257 Nr: 1179-23.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni, Ronimárcio Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana, devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

penhora e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103257 Nr: 493-79.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érico Luiz Herter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volnei Presa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (AGROVILA JOÃO PONCE DE 

ARRUDA), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do 

mandado de avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33696 Nr: 243-22.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genir Lorenzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Giannetta, Rita de Cássia Pinheiro 

Benevides Gianetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A, Sonia 

Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte exequente, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fls.78, bem como requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115440 Nr: 4887-32.2016.811.0051

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLdA, ACdA, ALdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Fabris Neto - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Guimarães dos 

Santos - OAB: OAB/MT 19868/O

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial. Lado outro, CONCEDO a GUARDA da criança BRENDA LIMA DE 

SOUZA aos requeridos Ana Paula Lima dos Anjos e Antônio Carlos dos 

Anjos e da criança LUIZ ANTÔNIO LIMA DE SOUZA à genitora Alice Lima 

de Miranda, podendo o Requerente exercer o direito de visitas em finais de 

semana alternados, iniciando-se às 20h00min de sexta-feira e encerrando 

às 18h00min do domingo, ficando responsável por buscar e entregar os 

filhos na residência dos Requeridos. As férias escolares deverão ser 

divididas entre as partes, assim como as festas de final de ano. Deve ser 

respeitado, ainda, se possível, o aniversário dos genitores, dia dos pais e 

das mães, datas em que os filhos deverão ficar com o genitor 

homenageado. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. No mais, quanto ao pedido de ref. 81, INTIME-SE o genitor 

para que entregue, imediatamente, a criança Luiz Antônio a genitora, ora 

requerida, independente da intimação dos procuradores e do decurso do 

prazo recursal, sob pena de busca e apreensão.CONDENO o requerente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Contudo SUSPENDO a 

exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § § 2º e 

3º, do NCPC, em face da concessão de justiça gratuita ao próprio, nesta 

oportunidade.CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Feitas as anotações necessárias e 

comunicações, DÊ-SE baixa nos autos, arquivando-os. CUMPRA-SE, 

inclusive no Plantão Judiciário, servindo a presente decisão como 

mandado.Campo Verde/MT, 29 de outubro de 2018.André Barbosa 
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Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 151402 Nr: 5148-26.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antenor Fernandes de Oliveira, Edite Gomes Dias de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Garcia Andrade 

- OAB:OAB/GO 22.141, Rômulo Moreira da Silva - OAB:OAB/GO 8.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Resende Iunes de 

Sousa - OAB:8668/MT, Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212/MT

 INTIMO o embargante para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142480 Nr: 1492-61.2018.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGT, AEFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE COELHO DUARTE - 

OAB:13703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Aires de Melo - 

OAB:17.058, Geniquesle Soares Sampaio - OAB:19965/O

 INTIMO a parte autora para que informe, no prazo de cinco dias, se houve 

o cumprimento integral do acordo, valendo o silêncio pela extinção e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113315 Nr: 3998-78.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Nunes de Lima Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para no prazo de cinco dias manifestar-se 

acerca da petição do executado juntada à ref. 49.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23246 Nr: 1206-35.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leví Moróz, Abilio Custódio de Melo, Estado de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Leví Moróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abílio Custódio de Melo - 

OAB:5945-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Solange Capitula - OAB:

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias e por meio de simples petição, comprovem 

eventuais impenhorabilidades ou existências de excessivas 

indisponibilidades de ativos financeiros (art. 854, §2º, NCPC), conforme 

cópia do extrato do Bacenjud juntado às fls. 174/175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 9779 Nr: 1377-31.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bayer Cropscience Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO o exequente, na pessoa do seu 

procurador, a fim de manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fls. 169/170, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. É o que me cumpre.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24101 Nr: 2037-83.2008.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovair Rodrigues da Silva, Espólio de Osvaldo 

Cirilo, Zelmon Aparecido Satélis Rocha, Marclean Menezes Lopes, Sérgio 

Pereira dos Santos, Sinivaldo Pedro da Silva, Egnaldo Jeronimo Aguiar, 

Marcirley Cardoso Cavalcante, Cleverson Mangabeira de Souza, Oziel 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:16689, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR - 

OAB:16330, Antonio Pinheiro Espósito - OAB:4.813/MT, Clóvis 

Cícero de Sá - OAB:MT12.569, Defensor Público - OAB:, Edson 

Teles de Figueiredo Júnior - OAB:8896, Eurico de Carvalho - 

OAB:1075A/MT, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT, Nicomedes 

Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277/MT, Pedro Martins Verão - 

OAB:OAB/MT 4839-A, Rafael Benetty Poffo - OAB:MT11.289, ROSANA 

DE BARROS B. P. ESPÓSITO - OAB:4.531-MT, RUBENS VALIM FRANCO 

- OAB:6056-B/MT, Valdomiro de Lima Pereira Júnior - OAB:9556

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZELMON APARECIDO SATÉLIS ROCHA, 

Cpf: 51414988168, Rg: 677295-1, Filiação: Joaquim Pereira Rocha e Maria 

Caetana Satélis, data de nascimento: 18/03/1972, brasileiro(a), natural de 

Dom Aquino-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone 8414-4001/1125. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal a fim de:1. EXTINGUIR a punibilidade do réu OZIEL LOPES, 

em razão de seu falecimento, o que faço com fundamento no art. 107, I, do 

Código Penal;2. EXTINGUIR a punibilidade do réu MARCIRLEY CARDOSO 

CAVALCANTE, brasileiro, nascido em 13/10/1973, na cidade de Barra do 

Garças – MT, filho de Manoel Cavalcante Pereira e Maria Egmar Cardoso 

Pereira, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, ex vi do disposto 

no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. VI, ambos do Código Penal.3. 

CONDENAR o acusado SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, 

nascido em 10/08/1970, na cidade de Rondonópolis - MT, filho de 

Germando Pereira dos Santos e Felisbela Ferreira dos Santos, como 

incurso nas penas do artigo 158, § 1º, do Código Penal, pelo quinto fato; e 

do artigo 158, § 1º, do Código Penal, pelo oitavo fato;4. CONDENAR o 

acusado CLEVERSON MANGABEIRA DE SOUZA, brasileiro, nascido em 

19/08/1980, filho de Otalecio Costa de Souza e Maria Auxiliadora 

Fernandesa Mangabeira, como incurso nas penas do artigo 158, §1°, do 

Código Penal, pelo oitavo fato;5. ABSOLVER os acusados SÉRGIO 

PEREIRA DOS SANTOS, MARCLEAN MENEZES LOPES, SINIVALDO PEDRO 

DA SILVA, ZELMON APARECIDO SATÉLIS ROCHA, CLEVERSON 

MANGABEIRA DE SOUZA, EGNALDO JERONIMO AGUIAR e MARCIRLEY 

CARDOSO CAVALCANTE, todos qualificados nos autos, das penas do 

artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, pelo décimo fato, com fulcro 

no artigo 386, inciso VII.Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do 

Código Penal, passo a dosar-lhe as penas:- Quanto ao réu SÉRGIO 

PEREIRA DOS SANTOS:1. Artigo 158, §1°, do Código Penal – quinto fato:O 

Código Penal atribui para o crime de extorsão a pena de reclusão, de 04 

(quatro) a 10 (dez) anos, e multa.1ª fase – Pena Base:Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal vejo que, 

no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da 
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conduta do agente, esta se mostrou elevada, devendo ser valorada em 

desfavor do réu. Isso porque, o acusado foi convidado especificamente 

para realizar “cobranças” de empréstimos e negociações entabuladas 

com Osvaldo Cirilo – o qual também foi denunciado nos autos pela prática 

de agiotagem, porém teve sua punibilidade extinta em decorrência de seu 

falecimento -, em que ganharia porcentagem sobre as dívidas cobradas 

(como citado no fundamento acima), e aceitou o trabalho oferecido 

possuindo nítida consciência de que os valores possuíam altos juros, bem 

como que as cobranças eram realizadas, na sua maioria, mediante 

ameaças e agressividade, demonstrando que faria disso seu meio de vida. 

O Acusado é primário. Não há elementos nos autos para perquirir a 

conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias são 

previstas no tipo penal. Os motivos do crime não o afetam, pois cometido 

com o intuito de obter indevida vantagem econômica. O fato praticado 

causou consequências normais a esse tipo de delito. No que se refere ao 

comportamento da vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a 

prática da infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando 

uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – 

Pena Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo 

presente a atenuante da confissão (extrajudicial, porém utilizada como 

fundamento para condenação), de forma que reduzo a pena provisória 

para 05 (cinco) anos de reclusão.Inexistem agravantes.3ª fase – Pena 

Definitiva:Já na terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o 

aumento referente ao §1º, do artigo 158, do Código Penal, uma vez que o 

crime foi cometido em concurso de pessoas. Portanto, exaspero a pena 

no mínimo legal, em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 06 (seis) 

anos e 08 (oito) meses de reclusão. Condeno o Acusado, ainda, ao 

pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. 

Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.2. Artigo 158, §1°, do Código Penal – oitavo 

fato:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de 

reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou elevada, devendo 

ser valorada em desfavor do réu. Isso porque, o acusado foi contratado 

por Osvaldo Cirilo especificamente para realizar “cobranças” de 

empréstimos e negociações entabuladas com ele – o qual também foi 

denunciado nos autos pela prática de agiotagem, porém teve sua 

punibilidade extinta em decorrência de seu falecimento -, em que ganharia 

porcentagem sobre as dívidas cobradas (como citado no fundamento 

acima), e aceitou o trabalho oferecido possuindo nítida consciência de que 

os valores possuíam altos juros, bem como que as cobranças eram 

realizadas, na sua maioria, mediante ameaças e agressividade, 

demonstrando que faria disso seu meio de vida. O Acusado é primário. 

Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a 

personalidade do Acusado. As circunstâncias são previstas no tipo penal. 

Os motivos do crime não o afetam, pois cometido com o intuito de obter 

indevida vantagem econômica. O fato praticado causou consequências 

normais a esse tipo de delito. No que se refere ao comportamento da 

vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da 

infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, 

fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – Pena 

Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo presente 

a atenuante da confissão (extrajudicial, porém utilizada como fundamento 

para condenação), de forma que reduzo a pena provisória para 05 (cinco) 

anos de reclusão.Inexistem agravantes.3ª fase – Pena Definitiva:Já na 

terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente 

ao §1º, do artigo 158, do Código Penal. Portanto, exaspero a pena em 2/5 

(dois quintos), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão. 

Justifico o aumento além do mínimo legal, porquanto neste crime foram 

utilizadas os dois critérios previstos no §1°, do artigo 158, do CP, quais 

sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo como forma 

de intimidação e ameaça, o que, no caso em concreto, causou maior temor 

à vítima e se tornou eficiente para consumação do crime. A propósito, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "é possível a exasperação da 

pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) quando há a 

presença de duas causas de aumento previstas no § 1º do artigo 158 do 

Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem" (HC 

394.878/SCJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.6.2017).Condeno o Acusado, 

ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no 

mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.- CONCURSO MATERIAL:No caso versado, 

em que pese na denúncia não ter sido especificadas as datas em que os 

crimes foram perpetrados, já que se prolongaram em um certo lapso 

temporal, levando-se em consideração a data em que foi realizado o 

negócio entre as partes, o prazo de vencimento, o período de 

inadimplência do devedor e as datas das cobranças realizadas, entendo 

como necessário estabelecer um critério para verificar cada delito 

específico. Nos dois delitos atribuídos ao réu (5° e 8° fatos), constata-se a 

existência do contrato de cessão de crédito e de direitos firmado entre as 

partes. Portanto, entendo como razoável, nesta fase da dosimetria da 

pena, considerar a data de vencimento de cada contrato.Nesse passo, em 

relação ao quinto fato (vítima Luiz Sacardi Junior), ressai que a data de 

vencimento do contrato particular de cessão de crédito e de direitos é de 

26.01.2008 (p. 75/76 e 1414/1415). Por sua vez, quanto ao oitavo fato 

(vítima Delmo Daniel Giacomolli), a data de vencimento foi fixada em 

30.09.2006 (p. 1460/1461).Assim, diante da expressiva diferença das 

datas entre os crimes ora analisados, como dito, o concurso material é 

medida que se impõe. A propósito, cita-se o Enunciado 36 das Turmas 

Criminais Reunidas do TJMT: “36. Não configura continuidade delitiva na 

hipótese de crimes praticados em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) 

dias.”Portanto, cumulando as penas dos crimes de extorsão, descritos no 

5° (06 anos e 08 meses) e 8° (7 anos) fatos, totaliza a reprimenda final em 

13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 60 (sessenta) 

dias-multa.Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, conforme 

determina o artigo 33, §2º, letra “a”, do Código Penal.- Quanto ao réu 

CLEVERSON MANGABEIRA DE SOUZA:1. Artigo 158, §1°, do Código Penal 

– oitavo fato:Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau 

de reprovabilidade da conduta do agente, esta se mostrou elevada, 

devendo ser valorada em desfavor do réu. Isso porque, o acusado foi 

convidado especificamente para realizar “cobranças” de empréstimos e 

negociações entabuladas com Osvaldo Cirilo – o qual também foi 

denunciado nos autos pela prática de agiotagem, porém teve sua 

punibilidade extinta em decorrência de seu falecimento -, em que ganharia 

porcentagem sobre as dívidas cobradas (como citado no fundamento 

acima), e aceitou o trabalho oferecido possuindo nítida consciência de que 

os valores possuíam altos juros, bem como que as cobranças eram 

realizadas, na sua maioria, mediante ameaças e agressividade, 

demonstrando que faria disso seu meio de vida, demonstrando total 

desprezo e indiferença à sociedade e ao patrimônio alheio. O Acusado é 

primário. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a 

personalidade do Acusado. As circunstâncias são previstas no tipo penal. 

Os motivos do crime não o afetam, pois cometido com o intuito de obter 

indevida vantagem econômica. O fato praticado causou consequências 

normais a esse tipo de delito. No que se refere ao comportamento da 

vítima, devo salientar que ela em nada contribuiu para a prática da 

infração.Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, 

fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.2ª fase – Pena 

Provisória:Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo presente 

a atenuante da confissão (extrajudicial, porém utilizada como fundamento 

para condenação), de forma que reduzo a pena provisória para 05 (cinco) 

anos de reclusão.Inexistem agravantes.3ª fase – Pena Definitiva:Já na 

terceira e última fase da aplicação da pena, cabível o aumento referente 

ao §1º, do artigo 158, do Código Penal. Portanto, exaspero a pena em 2/5 

(dois quintos), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão. 

Justifico o aumento além do mínimo legal, porquanto neste crime foram 

utilizados os dois critérios previstos no §1°, do artigo 158, do CP, quais 

sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo como forma 

de intimidação e ameaça, o que, no caso em concreto, causou maior temor 

à vítima e se tornou eficiente para consumação do crime. A propósito, já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "é possível a exasperação da 

pena em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) quando há a 

presença de duas causas de aumento previstas no § 1º do artigo 158 do 

Código Penal, desde que as circunstâncias do caso assim autorizem" (HC 

394.878/SCJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.6.2017).Condeno o Acusado, 

ainda, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no 

mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as 

circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao 

valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no 

art. 60, todos do Código Penal.Fixo o regime semiaberto para o 
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cumprimento da pena, conforme determina o artigo 33, §2º, letra “b”, do 

Código Penal.Disposições finais: Portanto, CONDENO o Acusado Sérgio 

Pereira dos Santos a cumprir a pena privativa de liberdade total de 13 

(treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, no 

regime inicial fechado; e o Acusado Cleverson Mangabeira de Souza a 

cumprir a pena privativa de liberdade total de 07 anos de reclusão, e 30 

(trinta) dias-multa, no regime inicial semiaberto.Tendo em vista que os 

Acusados permaneceram livres durante todo o trâmite processual, 

concedo o direito de recorrerem em liberdade. Impossível a substituição ou 

a suspensão da pena do Acusado, eis que inocorrentes os requisitos 

previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.Isento os Acusados ao 

pagamento das custas.Da sentença, intimem-se o Ministério Público e os 

Acusados, a Defensoria Pública, pessoalmente, e os Advogados, por meio 

do DJE, indagando-lhes sobre o desejo de recorrer o que será feito 

mediante termo, conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo único da 

C.N.G.C./MT.Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, 

lançando-se o seu nome no Rol dos Culpados, oficiando-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, arquivando-se os 

autos.Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:1. Os 

acusados SÉRGIO e CLEVERSON não permaneceram presos por este 

processo.2. Os acusados SÉRGIO e CLEVERSON não respondem a 

outras ações penais.3. DETERMINO a destruição dos objetos apreendidos 

(p. 1.910; 2.709 e 2.710), ressalvada a possibilidade de restituição aos 

acusados, caso haja pedido expresso para tanto.4. DECLARO o 

perdimento dos coldres (porta armas) e do colete a prova de bala em 

favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, 

determinando as providências do art. 25 da Lei nº 10.826/03.Publique-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde /MT, 

6 de junho de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRUNO MATHEUS 

FERNANDES GOMES, digitei.

Campo Verde, 30 de outubro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 152173 Nr: 5375-16.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Marques de Carvalho, Elion 

Fernando da Silva, Rafael de Souza Lima Martins, Anny Ketllin Costa de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Borges Lange 

Adrien - OAB:16437/O, Defensoria Pública - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do réu(a)Dr.(ª)Amanda Borges Lange Adrien, 

para, no prazo legal apresentar a Defesa dos Réus João Antonio Marques 

de Carvalho e Rafael de Souza Lima Martins.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-52.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAVIO SIQUEIRA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO(A))

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000278-52.2017.811.0051 Polo Ativo: ANTONIO SAVIO SIQUEIRA 

FRAGA Polo Passivo: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ANTONIO SAVIO SIQUEIRA FRAGA contra UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABAHO MÉDICO objetivando restituição de valores e 

indenização por danos morais. A parte requerida em peça defensiva, 

defende a legalidade da negativa do ressarcimento, pois ausente de 

urgência requisitada, afirma a inexistência de ilicitude e danos morais, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Verifica-se dos autos que o 

reclamante se insurge da restituição de valores gastos em face da 

necessidade de cirurgia cardiovascular por ausência da prestação de 

serviços contratados junto a Ré nos valores de R$ 7.329,20 (Id 4864956) 

referente a materiais e medicamentos negados pelo plano médico 

hospitalar. Informa o autor em sua inicial que tais serviços foram 

contratados junto a Reclamada, e que diante da negativa da prestação do 

serviço ingressa com ação para o ressarcimento dos valores, bem como 

indenização por dano moral. A reclamada defende a legalidade da 

negativa do ressarcimento, pois ausente de urgência requisitada, afirma a 

inexistência de ilicitude e danos morais, requerendo a improcedência da 

ação. Ocorre, que a reclamada se limitou em sua defesa acerca do fato 

constitutivo do direito do autor, posto que não juntou nenhum documento 

que comprova de forma exata e plausível que prestou todo o serviço 

contratado pelo Autor. Já o reclamante juntou em sua inicial nota fiscal de 

serviços e produtos que não foram prestados pela Ré. Diante disso, 

verifica-se nitidamente que a Reclamada não prestou o serviço de forma 

eficiente e que tais valores buscados pelo Autor a titulo de reembolso 

sejam indevidos, pois caberia a Ré demonstrar de forma clara se ocorreu 

ou não utilização do serviço prestados por esta, em razão da inversão do 

ônus da prova. Neste passo, por se tratar a de relação consumerista em 

face de procedimentos médicos, tem-se que as clausulas contratuais 

devem ser sempre interpretadas de forma favorável ao consumidor, 

conforme artigos 47 c/c 51, I, II e IV da Lei 8.078/90 em virtude da negativa 

de cobertura do plano de saúde adquirido pelo Autor junto a Ré. Neste 

sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA MÉDICA – 

EXAME INDICADO POR LAUDO MÉDICO – RECUSA NO ATENDIMENTO – 

INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA Nº 608 DO STJ – DEVER DE COBERTURA 

CARACTERIZADO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL À 

CONSUMIDORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC – CUSTEIO DEVIDO 

– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ?RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO.O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares 

submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta 

disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se 

a favor do beneficiário do plano de saúde.Deve ser respeitado o equilíbrio 

dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos 

quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas 

limitadoras decorrentes de contrato de adesão. Para fins de 

prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente 

todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a 

fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da 

lide.(Ap 18095/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018). 

Assim, assiste razão à parte autora, devendo a reclamada ser 

responsabilizada pelo ilícito praticado, com conduta abusivas que 

exploram seus consumidores exigindo vantagem manifestamente 

excessivas, conforme determina o artigo 39, V do Código de Defesa do 

Consumidor. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova esta não se 

desincumbiu de seu ônus. Portanto, o reembolso dos valores discutido 

nestes autos, é medida que se impõe. II – Dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 
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cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida consoante 

a ausência da prestação de serviços contratos pelo autor, causou-lhe 

prejuizos. Isso porque, diante da gravidade do caso, o Autor necessitava 

de atendimento com urgência, causando danos de ordem moral passiveis 

de serem indenizados. Neste sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APLICAÇÃO DO CDC - NEGATIVA NO 

ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TRATAMENTO NA 

RESOLUÇÃO DA ANS – PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA – 

CLÁUSULA ABUSIVA - SITUAÇÃO DE RISCO DE MORTE – ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – 

VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –RECURSOS DESPROVIDOS.A Resolução 

Normativa da ANS constitui apenas referencial básico para cobertura 

assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, razão 

pela qual, a não inclusão no rol dos procedimentos autorizados pela ANS 

não deve servir como justificativa à restrição/negativa daqueles 

necessários à mantença da saúde do segurado, sob pena de violação ao 

objeto do contrato de serviços de assistência à saúde. A negativa 

indevida de cobertura causa angústia e sofrimento ao beneficiário do 

plano de saúde, e representa afronta ao direito à vida e a dignidade da 

pessoa humana, que impõe a cooperativa médica o dever de indenização 

decorrente do dano moral. O quantum indenizatório deve possuir dupla 

função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a 

satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir 

de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. (Ap 15137/2018, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 

22/05/2018). Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 

2- Determino que os valores da condenação ao dano moral sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 2 - Condeno a reclamada ao pagamento 

de R$ 7.329,20 (sete mil trezentos e vinte e nove reais e vinte centavos), 

a titulo de danos materiais; 3- Determino que os valores da condenação 

pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, 

desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo 

em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código 

Civil. Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de outubro de 2018. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT 25 de outubro de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-81.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE MOURA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 15h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001603-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI DE SOUZA PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 29/10/2019, 

às 13h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO JOSE ALVES BARROS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 16h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer endereço completo do requerido ou 
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requerer o que entender de direito. Everton Alves de Oliveira Jesus 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001602-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAS DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 21/01/2019, 

às 16h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000138-52.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE JESUS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA SANTAREM (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão emitida pela 

Sra. Oficiala de Justiça. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-09.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BANDEIRA AMARAL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 1000449-09.2017.8.11.0051 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando aos autos, 

vislumbra-se, na certidão expedida pela secretária (evento 8098686), que 

a parte Autora e seu procurador não compareceram ao ato designado, 

embora devidamente intimada, por meio de seu causídico. Por sua vez, a 

Lei nº 9.099/95 grafa o seguinte: “Art. 51. Extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”. Impende ressaltar que a extinção 

da demanda independe da prévia intimação das partes, a teor do art. 51, § 

1º, da Lei nº 9.099/95. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Custas pela parte autora, na forma da lei. Transitada em 

julgado a sentença, acrescido da impossibilidade de se requerer 

cumprimento, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

CAMPO VERDE 03/07/2017 Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-85.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA IZABEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, 

às 09h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA IZABEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, 

às 09h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001738-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID JUNIOR GONCALVES SOARES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, 

às 10h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIULEY MENEZES DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, 

às 10h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-84.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SA LEITAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, 

às 13h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-69.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE ALMEIDA VASCONCELOS - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019 

às 13h20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNAN APARECIDA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, 

às 13h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISLAINE FABIANA TARTARI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, 

às 14h00, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SUZETE MAGALHAES XAVIER SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimo os advogados das partes para que compareçam à 

Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, às 14h20, na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as 

advertências de praxe. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001739-25.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS NEVES DO CARMO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 22/01/2019, 

às 14h40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PRYSCILA SILVA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. Everton Alves de Oliveira Jesus Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-96.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

Comprovante de Acordo

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARISANGELA SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))
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Vistos, Considerando que ambas as partes manifestaram desinteresse na 

composição amigável, cancele-se a audiência de conciliação 

anteriormente aprazada. Cite-se a parte ré para apresentar defesa no 

prazo legal. Apresentada contestação, abra-se vista à parte autora para 

apresentação de réplica. Sendo tudo cumprido, tornem os autos 

conclusos para saneamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000273-62.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EMBARGANTE)

DIRCEU OSTROSKI (EMBARGANTE)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EMBARGANTE)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Mantenho a decisão de id 14472460. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA NO CASO 

ESPECÍFICO. -Para a concessão da gratuidade judiciária deve estar 

comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, em especial se 

tratando de pessoa jurídica (Súmula 481/STJ). A fato de a empresa estar 

em recuperação judicial, por si só, não é suficiente para demonstrar a 

hipossuficiência econômica. Precedentes STJ. - Caso em que a ré não 

demonstrou a comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais, o que leva ao indeferimento do beneplácido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70078160967 RS, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 29/08/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2018). 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000177-47.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PNEUMAT - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DE SOUZA OAB - MT20109/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRLEY CARDOSO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na pessoa 

de seu Procurador, para que providencie o depósito da Diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000299-60.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLDAIR ANTONIO SANGALETTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação d execução de título extrajudicial proposta 

por FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA em face de OLDAIR ANTONIO 

SANGALETTI, ambos devidamente qualificados nos autos. As partes 

informaram em id: 15559808 que entabularam acordo extrajudicial, 

requerendo a sua homologação e a suspensão da Execução até o 

cumprimento integral do avençado. Decido. Ex positis, HOMOLOGO o 

acordo firmado entre as partes protocolado em id: 15559808 e, via de 

consequência, determino a suspensão do feito até 30 de março de 2019, 

ou até a manifestação das partes, na forma do art. 922 do Novo Código de 

Processo Civil. Custas e honorários conforme avençado entre as partes. 

Intimem-se as partes e após, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório, até a data supramencionada ou até ulterior manifestação das 

partes. Às providências. Cumpra-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000272-77.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança movida por MS COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIA LTDA em face de 

ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Realizada audiência de conciliação, as partes realizaram 

acordo, requerendo a homologação (id 16106991). Decido. No caso em 

tela, as partes estabeleceram as cláusulas e as condições do acordo que 

pretendem seja homologado. O art. 840 do Código Civil estabelece que: É 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas. Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. Destarte, a homologação da 

avença, conforme já fora acordada, pode ser feita única e exclusivamente 

por sentença, para que se torne um título executivo judicial. No caso dos 

autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no litígio originário, 

não subsistindo mais a necessidade da participação do judiciário na 

solvência da demanda. Portanto, a homologação do acordo é medida que 

se impõe e, acaso haja o seu descumprimento, caberá ao prejudicado 

requerer a continuidade sincrética do processo pela fase de cumprimento 

de sentença e/ou ajuizar o processo de execução cabível. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

id 16106991 dos autos, mediante as condições nele estabelecidas. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. Custas e 

honorários conforme o entabulado entre as partes. As partes desistem do 

prazo recursal, fazendo a presente trânsito em julgado neste ato. Com as 

baixas de estilo, arquive-se. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000271-92.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MUNDIAL ROLAMENTOS LTDA - ME - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

 

Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança movida por MUNDIAL 

ROLAMENTOS LTDA - EPP em face de ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO 

JUNIOR, ambos devidamente qualificados nos autos. Realizada audiência 

de conciliação, as partes realizaram acordo, requerendo a homologação 

(id 16106366). Decido. No caso em tela, as partes estabeleceram as 

cláusulas e as condições do acordo que pretendem seja homologado. O 

art. 840 do Código Civil estabelece que: É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. 

Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. Destarte, a homologação da avença, 

conforme já fora acordada, pode ser feita única e exclusivamente por 

sentença, para que se torne um título executivo judicial. No caso dos 

autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no litígio originário, 
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não subsistindo mais a necessidade da participação do judiciário na 

solvência da demanda. Portanto, a homologação do acordo é medida que 

se impõe e, acaso haja o seu descumprimento, caberá ao prejudicado 

requerer a continuidade sincrética do processo pela fase de cumprimento 

de sentença e/ou ajuizar o processo de execução cabível. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

id 16106366 dos autos, mediante as condições nele estabelecidas. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. Custas e 

honorários conforme o entabulado entre as partes. As partes desistem do 

prazo recursal, fazendo a presente trânsito em julgado neste ato. Com as 

baixas de estilo, arquive-se. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000154-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GUTIERRES (REQUERIDO)

 

Vistos, Aqui se tem ação de busca e apreensão, ajuizada por Banco 

Bradesco Financiamentos S.A em desfavor de Antônio Gutierres, ambos 

qualificados na inicial. Ressai da inicial que as partes entabularam um 

contrato de financiamento, no valor de R$ 17.973,12 (dezessete mil e 

novecentos e setenta e três reais e doze centavos). Em garantia à dívida, 

o devedor alienou fiduciariamente ao requerente o veículo tipo automóvel 

descrito na exordial. Foi realizado parcelamento em 24 vezes, com 

vencimento final datado para 18.08.2019, entrementes, a parte devedora 

teria pagado somente até a parcela vencida em 18.11.2017, tendo sido 

constituída em mora, conforme notificação extrajudicial juntada com a 

inicial. Diante disso, o requerente pugnou pela concessão de liminar de 

busca e apreensão e a posterior procedência do pedido, com a 

condenação da parte ré em honorários de sucumbência. Recebida a 

inicial, foi deferida a liminar e expedido mandado de busca e apreensão. 

Realizada a diligência pelo Oficial de Justiça, restou o ato frutífero, tendo 

sido o requerido devidamente citado e o veículo apreendido e entregue ao 

fiel depositário indicado pelo requerente. Por conseguinte, a parte ré 

apresentou contestação, aduzindo a nulidade da notificação extrajudicial 

remetida em seu endereço, eis que teria sido recebida por terceiro, bem 

como comunicado ao banco autor a mudança de endereço, requerendo, 

portanto, a extinção do feito sem julgamento do mérito. Em id: 14436698, o 

requerente apresentou réplica à contestação, impugnando in totum os 

argumentos lançados pela parte requerida. Vieram os autos conclusos. É 

O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil estabelece que a ação comporta julgamento 

antecipado do mérito quando desnecessária a produção de outras provas. 

Verifica-se tal situação nos presentes autos, razão pela qual passa-se ao 

julgamento antecipado da lide. As partes celebraram contrato, contraindo o 

réu no bônus da aquisição do valor requerido e o ônus de paga-lo à 

credora. Contudo, no curso das prestações requerido deixou de cumprir 

suas obrigações contratuais e, mediante da notificação extrajudicial 

enviada pela credora, o devedor quedou-se inerte, constituindo assim a 

mora. Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, 

aduzindo ilegalidade do ato constritivo, porquanto a notificação 

extrajudicial remetida pela credora teria sido recebida em endereço e por 

pessoa diversa da do devedor. Tais argumentos já estão superados, 

consoante decisão inicial proferida (id: 13345288), eis que este Juízo já 

elucidou a desnecessidade da notificação ser recebida pessoalmente pelo 

devedor, bastando que o AR seja remetido ao endereço informado pelo 

devedor quando da formulação do contrato, sendo que desse mesmo 

modo dispõe o artigo 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69. De outra senda, 

tangente ao pleito de assistência judiciária gratuita realizado pelo devedor, 

verifica-se que razão não lhe assiste. O pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita não comporta acolhimento tendo em vista que 

não há prova colacionada aos autos indicando a insuficiência financeira 

por parte da ré. É indispensável que a afirmação da parte esteja 

corroborada com inequívoca demonstração de frágil situação econômica, 

a ponto de ser considerado o benefício da justiça gratuita. Não há, 

contudo, documento algum que comprove a suposta situação de 

dificuldade financeira. Assim, atendendo-se a petição inicial os requisitos 

enumerados na legislação pertinente, além de ficar devidamente 

comprovado o inadimplemento e a constituição em mora da parte ré, a 

procedência do pleito é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o 

mérito e julgo procedente o pedido, para consolidar a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do bem apreendido nas mãos do autor. Condeno 

a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, 

consoante o disposto do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil. 

P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CANARANA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA APARECIDA TELMAN (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 205320/2018 Autos de Origem: 

1000476-24.2018.8.11.0029 – PJE Sol ic i tan tes /Requeren tes : 

D I S T R I B U I D O R A  D E  B E B I D A S  C A N A R A N A  L T D A 

Solicitado(a)/Requerido(a): SABRINA APARECIDA TELMAN-ME 

(Torneadora e Mecânica Paraná). . CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé, que os 

autos epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana - MT, 

cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e 

Centros Judiciários sob o nº 205320/2018 e designada Sessão de 

Conciliação/ Mediação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h10min 

(MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 31 de outubro de 

2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BANDEIRA GROFF (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELAYNE BALBINOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Tendo em vista que presente feito envolve interesse de menor, 

dada a orientação pela legislação, doutrina e jurisprudência, releva a 

prevalência da proteção integral do menor e, considerando que a 

requerida e a filha menor residem atualmente na Comarca de Cuiabá/MT, 

deverá ser reconhecida a incompetência desse juízo, devendo o feito 

tramitar na foro da residência do menor. Diante disso, declaro 

incompetente o Juízo da 1.ª Vara desta Comarca de Canarana, 

determinando, após as baixas necessárias, que sejam os autos remetidos 

à Comarca de Cuiabá/MT, onde residem a infante e a genitora (art. 53, 

inciso I, alínea “a” e inciso II do Código de Processo Civil), entendendo ser 

o juízo competente para conhecer a presente ação. Sem custas, dado ao 

deferimento de gratuidade. Com o trânsito em julgado da presente decisão, 

que deverá ser certificado, remeta-se os autos ao juízo declinado como 

competente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências..

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-76.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ANISIA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Trata-se de ação de Reconhecimento e Dissolução de 

Sociedade de Fato c/c partilha de bens proposta por MARINA ANISIA DA 

SILVA em face de ROSIMAR ROCHA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Realizada audiência de conciliação, as partes 

entabularam acordo, requerendo a homologação (id:16249074) . No caso 

em tela, as partes estabeleceram as cláusulas e as condições do acordo 

que pretendem seja homologado. O art. 840 do Código Civil estabelece 

que: É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas. Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. Destarte, a homologação da 

avença, conforme já fora acordada, pode ser feita única e exclusivamente 

por sentença, para que se torne um título executivo judicial. No caso dos 

autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no litígio originário, 

não subsistindo mais a necessidade da participação do judiciário na 

solvência da demanda. Portanto, a homologação do acordo é medida que 

se impõe e, acaso haja o seu descumprimento, caberá ao prejudicado 

requerer a continuidade sincrética do processo pela fase de cumprimento 

de sentença e/ou ajuizar o processo de execução cabível. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

id:16249074 dos autos, mediante as condições nele estabelecidas. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. Sem custas e 

honorários. Após as anotações de praxe, arquive-se. Às providências. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55016 Nr: 1274-70.2016.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lopes Farias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, André Stuart Santos - OAB:10.637/MS, FERNANDA 

SCHAFER QUEIROZ - OAB:18671-O, GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MS 10.647, José Henrique Silva 

Vigo - OAB:17074-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47763 Nr: 462-62.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Lopes Faria, Marcio Leandro Pereira 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640-MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Rafael Abdala Carvalho - OAB:17.041/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7.216/MT, Edson Rocha - OAB:3669-A, GUILHERME 

LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto 

- OAB:11.405/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador, para que providencie o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56280 Nr: 2025-57.2016.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Paulo Madalosso, COOPERATIVA 

AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Noleto Rocha do 

Nascimento - OAB:14.851/MT, AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, Debora Cristina Moreschi - OAB:6.800-OAB/MT, ERIKA 

PATRICIA VILELA LUCK - OAB:14407/MT, IRIA MARIA DAVANSE 

PIERONI - OAB:7097/MT, JESSYKA LINDAURA CRISOSTOMO SODRÉ 

FARIAS - OAB:16296/MT, SERGIO HENRIQUE KANEKO KOBAYASSHI - 

OAB:6180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flaminio Valerio Specian - 

OAB:4.367/MT, Luiz Schuster - OAB:3.379

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que sejam os patronos das partes acerca da 

designação dos Leilões, sendo designados o Primeiro e o Segundo para o 

dia 27 de fevereiro de 2019, sendo que o Primeiro ocorrerá a partir das 

10:00 horas (MT) e o Segundo a partir das 13:00 horas (MT). Os leilões 

serão realizados na modalidade eletrônico pela Balbino Leilões Judiciais, 

podendo ser contatado pelo telefone 0800-707-9272 e acompanhado pelo 

site www.balbinoleiloes.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65559 Nr: 511-98.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HUMBERTO DOMINGUS DO PRADO, 

IVO DOMINGUES DO PRADO JUNIOR, IVO DOMINGUES RODRIGUES DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, 

para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64248 Nr: 3392-82.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP, DIRCEU 

OSTROSKI, JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:OAB/DF 21.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente, devendo o mesmo, após o decurso do prazo solicitado, 

manifestar-se nos autos independente de intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64320 Nr: 3446-48.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO PROCÓPIO POMPEU, ESTEVAN 

TOLOTTI POMPEU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER COSTA GONÇALVES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 315.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a não citação do executado Estevan Tolotti Pompeu, 

conforme mencionado na certidão de fls. 62, impulsiono os autos a fim de 

intimar o exequente para que se manifeste, requerendo o que de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 52919 Nr: 85-57.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. P. FARIA - ME, Marcio Leandro Pereira 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT

 Tendo em vista a inércia do executado, embora intimado, impulsiono os 

autos ao exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59656 Nr: 806-72.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Sementes Paraiso Ltda, Mauro de 

Souza Vieira, Agrícola Lopes Faria, WALTER LOPES FARIA, Walter Lopes 

Farias Filho, Marcio Leandro Pereira Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME LEITE RODRIGUES 

- OAB:20724-O/MT, MARIANA MOREIRA DA SILVA ABREU - 

OAB:22217/O, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 OAB-MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE PENHORA/AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, em 

que é parte credora: Banco do Brasil S/A, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER 

A PENHORA E DEMAIS ATOS, em virtude de não possuir cópia da 

Matrículas dos imóveis dados em garantia, solicito cópia das referidas 

matriculas para dar cumprimento ao mandado de penhora e demais atos. 

Nestes termos, devolvo o mandado à secretaria. ".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64672 Nr: 3672-53.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA LAZAO LTDA - ME, 

HELTON FORTES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT- 

11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Tendo em vista a petição do executado de fls. 63, impulsiono os autos a 

fim de intimar a exequente para que se manifeste, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 56257 Nr: 2007-36.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA CONZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Jhennifer Thais de 

Souza Alves - OAB:22184-O - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a devolução da carta precatória da Comarca de Nova 

Xavantina, impulsiono os autos ao exequente para que se manifeste, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42128 Nr: 992-37.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DI RESENDE, Maleval Alves de 

Resende, Darlene Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Mariana Marques de Mendonça - OAB:16.067/MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Tendo em vista o teor do ofício de fls. 142, oriundo do Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca de Canarana, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente para que providencie o recolhimento das custas 

necessárias para o registro da penhora, junto àquela Serventia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42128 Nr: 992-37.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DI RESENDE, Maleval Alves de 

Resende, Darlene Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Mariana Marques de Mendonça - OAB:16.067/MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que sejam os patronos das partes acerca da 

designação dos Leilões, sendo designados o Primeiro e o Segundo para o 

dia 27 de fevereiro de 2019, sendo que o Primeiro ocorrerá a partir das 

10:00 horas (MT) e o Segundo a partir das 13:00 horas (MT). Os leilões 

serão realizados na modalidade eletrônico pela Balbino Leilões Judiciais, 

podendo ser contatado pelo telefone 0800-707-9272 e acompanhado pelo 

site www.balbinoleiloes.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62423 Nr: 2331-89.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS AUGUSTA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, Nelson Paschoalatto - OAB:108.911 SP, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A, Santos 

Alves - OAB:20853-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos à suspensão, conforme solicitado pela parte 

requerente, devendo o mesmo, após o decurso do prazo solicitado, 

manifestar-se nos autos independente de intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55007 Nr: 1268-63.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VIEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Alves Magalhães 

Silva - OAB:26.264/GO, Amanda de Lima Umbelino Gomes - 

OAB:8.736/RN, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão de fls. 88, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27418 Nr: 1287-45.2011.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Adail Andrade de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 052/2007CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar o acusado, na pessoa de seu 

defensor, de que foi designada audiência para inquirição da testemunha 

no Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, na data de 12/12/2018, 

às 17h30min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-51.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARISANGELA SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por 

MARISÂNGELA SCHMIDT em face de BANCO BMG S.A., ambos 

qualificados nos autos. A parte promovente alega, em suma, que é 

funcionário público estadual e contraiu três empréstimos com desconto em 

folha salarial, via telefone, todos em 48 (quarenta e oito) parcelas. Aduziu 

ainda que ao solicitar, administrativamente, cópias dos referidos contratos 

verificou que foram incluídas parcelas, somando-se 84 (oitenta e quatro) 

parcelas cada contrato, além de constatar que sua assinatura havia sido 

falsificada nos três documentos. Por fim, conta que apesar de 

insistentemente entrar em contato com o banco Requerido por todas as 

vias administrativas, a fim de esclarecer o ocorrido e solucionar contrato 

fraudulento, não consegue obter êxito em resolver a situação, e tem tido 

os valores descontados mensalmente em seu salário. Requereu, em sede 

de tutela, a suspensão dos descontos indevidos praticados diretamente 

na folha de pagamento da Requerente. Fundamento e decido. Verifico que 

pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das 

modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de 

evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que 

rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição 

plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo 

ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 

No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da 

demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma 

mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de 

urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade 

do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela 

parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar 

a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a 

parte afirma ter contrato os empréstimos em 48 (quarenta e oito) parcelas 

mensais, sendo eles com data final em abril/2016, agosto/2017 e 

maio/2018, e e apesar continua sofrendo descontos indevidos junto ao 

seu benefício previdenciário. Já o provável perigo ocorre quando não se 

pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha 

processual. No caso em apreço esse se mostra também atendido, uma 

vez que, continuando os descontos em decorrência do “falso empréstimo” 

junto à empresa ré, a requerente terá sua renda mensal excessivamente 

diminuída, passando por situação financeira difícil, sendo necessária a 

vedação de possíveis descontos. Por fim, em atenção ao § 3º do artigo 

300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da 

medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as 

partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência 

do pedido da parte, podendo a parte requerida voltar a a efetuar os 

descontos, bem como utilizar os meios de cobrança que estarão a seu 

dispor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela para determinar que o requerido BANCO BMG S.A, no prazo de 15 

(cinco) dias, cesse os descontos em folha sobre os benefícios da autora, 

sob pena de multa diária em caso de não cumprimento. Defiro a gratuidade 

de justiça requerida, eis que preenchido os requisitos legais. Por fim, 

antevendo a relação de consumo entre as partes, com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e diante da 

hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da prova, 

atribuindo à parte promovida esse encargo. Cite-se o Requerido para, 

querendo, responder no prazo legal, nos termos do art. 335, NCPC. Às 

providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BANDEIRA GROFF (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELAYNE BALBINOT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURENE CAMPOS DE SOUSA OAB - MT0018938A (ADVOGADO(A))

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, Tendo em vista que presente feito envolve interesse de menor, 

dada a orientação pela legislação, doutrina e jurisprudência, releva a 

prevalência da proteção integral do menor e, considerando que a 

requerida e a filha menor residem atualmente na Comarca de Cuiabá/MT, 

deverá ser reconhecida a incompetência desse juízo, devendo o feito 

tramitar na foro da residência do menor. Diante disso, declaro 

incompetente o Juízo da 1.ª Vara desta Comarca de Canarana, 

determinando, após as baixas necessárias, que sejam os autos remetidos 

à Comarca de Cuiabá/MT, onde residem a infante e a genitora (art. 53, 

inciso I, alínea “a” e inciso II do Código de Processo Civil), entendendo ser 

o juízo competente para conhecer a presente ação. Sem custas, dado ao 

deferimento de gratuidade. Com o trânsito em julgado da presente decisão, 

que deverá ser certificado, remeta-se os autos ao juízo declinado como 

competente. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências..

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-76.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ANISIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR ROCHA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, etc. Trata-se de ação de Reconhecimento e Dissolução de 

Sociedade de Fato c/c partilha de bens proposta por MARINA ANISIA DA 

SILVA em face de ROSIMAR ROCHA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Realizada audiência de conciliação, as partes 

entabularam acordo, requerendo a homologação (id:16249074) . No caso 

em tela, as partes estabeleceram as cláusulas e as condições do acordo 

que pretendem seja homologado. O art. 840 do Código Civil estabelece 

que: É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas. Verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. Destarte, a homologação da 

avença, conforme já fora acordada, pode ser feita única e exclusivamente 

por sentença, para que se torne um título executivo judicial. No caso dos 

autos, as partes avençaram um acordo que colocou fim no litígio originário, 

não subsistindo mais a necessidade da participação do judiciário na 

solvência da demanda. Portanto, a homologação do acordo é medida que 

se impõe e, acaso haja o seu descumprimento, caberá ao prejudicado 

requerer a continuidade sincrética do processo pela fase de cumprimento 

de sentença e/ou ajuizar o processo de execução cabível. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 842 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de 

id:16249074 dos autos, mediante as condições nele estabelecidas. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. Sem custas e 

honorários. Após as anotações de praxe, arquive-se. Às providências. 

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000473-69.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. O. (REQUERIDO)

G. O. T. -. E. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000275-32.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AVILA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO BENEDITO DE SOUZA OAB - SP385489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (RÉU)

RESENDE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após o 

recolhimento da guia, comprovar nos autos o seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000275-32.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AVILA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO BENEDITO DE SOUZA OAB - SP385489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (RÉU)

RESENDE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 204885/2018 Autos de Origem: 

1000275-32.2018.8.11.0029 – PJE Solicitantes/Requerentes: José Carlos 

Ávila Solicitado(a)/Requerido(a): Retífica de Motores Canarana, com o 

nome empresarial “RESENDE OLIVEIRA & CIA LTDA EPP” . CERTIDÃO 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob o nº 204885/2018 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

13h30min (MT). CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à Unidade de 

Origem para as providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 30 

de outubro de 2018. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora 

Judiciária do CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000282-24.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. O. C. (EXEQUENTE)

V. M. D. O. (EXEQUENTE)

V. D. O. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. J. C. (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do 

polo ativo, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Silvane M. S. 

Santana Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22876 Nr: 681-51.2010.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademar Nessler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Rodriguez - 

OAB:8795, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Executada(s) 

na(s) pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª)SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, via DJE, que os 

presentes autos encontram-se desarquivados, pelo prazo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19019 Nr: 2223-75.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Schneider
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - OAB:16653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Procurador, Dr. FABRICIO 

GONÇALVES DA SILVEIRA, para que se manifeste, no prazo legal, acerca 

do teor da r. decisão prolatada nos autos em 28/092018, a seguir 

transcrita: Vistos. Ante ao termo de destituição apresentado pela 

requerente, DEFIRO o pedido de fl. 189, a fim de determinar a habilitação 

exclusiva do representante legal da autora, Sidnei Rodrigues de Lima, com 

o devido cadastro nos sistema informatizado e capa dos autos. Ademais, 

considerando a concordância da autarquia quanto aos valores (fl. 190/v°), 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente às fls. 184/186, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais. Nos termos do artigo 

100 caput da Constituição Federal e da Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, DETERMINO a expedição 

de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região. Acaso o valor do 

débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de referência, 

autorizo a substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – 

RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei n.º 10.259, de 

12 de Julho de 2001. Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo 

a expedição de alvará para levantamento dos valores, devendo referido 

alvará ser expedido em nome do beneficiário específico. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2730 Nr: 21-87.1992.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIRINEI MARQUES, Marcos Alberto 

Bringhenti, Sérgio Luiz Bringhenti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51961 Nr: 2760-27.2015.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido Cezario da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54931 Nr: 1226-14.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDIMAR CASTRO DE SOUZA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Mariana Marques de Mendonça, Renato 

Chagas Corrêa da Silva, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, 

para que se manifeste, no prazo legal, acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça, transcrita: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Mandado de 

Busca e Apreensão e Citação, em que é parte requerida Laudimar Castro 

de Souza Barbosa, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A APREENSÃO do 

veículo em virtude de não ter havido o pagamento da diligência devida, 

bem como, em contato telefônico com os advogados pelo número (65) 

3648-0123, dia 12/09/18, onde foi informado à disponibilidade para o 

cumprimento do mandado, porém, até a presente data, o depositário do 

bem a ser apreendido não compareceu para remover e fornecer os meios 

necessários. Nestes termos, devolvo o mandado à Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52974 Nr: 105-48.2016.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo Maciel Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8392/MT, 

André Stuart Santos - OAB:10.637/MS, GUILHERME FREDERICO DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:OAB/MS 10.647, JEFFERSON WEISS - 

OAB:17628/O, José Henrique S Vigo - OAB:11751/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 4221 Nr: 299-73.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codesga - Companhia de Desenvolvimento Garapú, 

Jose Everaldo Barbiero, José Nogueira Gonçalves, Jose Francisco dos 

Santos, CLEZIO DANIEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz Ranzi, ANTONIO HASS, 

CLAUDINEY ANTÔNIO DE MATHIAS HASS,, RUDINEY DE MATIAS HAAS, 

Arley Júnior de Matias Hass, Espólio de Terezinha de Mathias Hass, ILDO 

TIRLONI, Sidney Luiz de Matias Haas, Sirley Mariaza de Matias Tirloni, Heidi 

Suzanni Heckmann Bove, Dorival Martins Becker, Santina Becker, 

Germana Sabina Hass, Ana Claudia Silva Hass, Fábio Romero Bove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, Edson Rocha - OAB:3669-A, Erico Rafael 

Fleury de Campos Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado 

- OAB:27.000/GO, FABIO ROBERTO UCKER - OAB:13315, josé 

henrique - OAB:, José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, 

RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 1.596, dado que já expedido mandado de imissão 

(fls. 1.583)e já cumprido (fls. 1.585/1.586).

Defiro o pedido da Agricola Alvorada para que seja liberado em favor dela 

504.000 kg (quinhentos e quatro mil quilos) de Fertilizante 00.18.18, que se 

encontra em depósito na Fazenda Bonanza, conforme distrato realizado 

com Clezio Daniel Gonçalves.

Intime-se. Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21253 Nr: 1973-08.2009.811.0029

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Polo Pereira, Izabel Cristina Vieira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Lobo Guimarães - 

OAB:14.517/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15742 Nr: 1452-34.2007.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLA WILLERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Fabiola Willers, para que se manifeste, no 

prazo legal, acerca da Petição do Executado, fls. 346, bem como sobre o 

comprovante de depósito judicial de fls. 346vº e 347.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61981 Nr: 2083-26.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Fermino Alves Branco, GILBERTO 

FERMINO BRANCO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LAURA - OAB:OAB/MT 21.387, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8521/O, DANILO DE OLIVEIRA LUCAS - OAB:OAB/GO 

33.705, Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B/MT, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FÁBIO LUIS NASCIMENTO 

DOS SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, Luana de Almeida e 

Almeida Barros - OAB:7381/MT, Luiz Carlos Cáceres - 

OAB:26822-B/PR, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456, Nelson Feitosa Júnior - OAB:8656/MT, RODRIGO 

LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:OAB/MT 18.099, THAIS FERNANDA 

RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:OAB/MT 22.056, William José de Araújo - 

OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA,

 DANILO DE OLIVEIRA LUCAS, William José de Araújo e outros, para 

manifestar-se acerca da Certidão de Constação do Oficial de Justiça, 

lançada no sistema apolo no dia 18/10/2018 e juntada aos Autos em 

24/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52599 Nr: 3147-42.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo Diehl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto C. P. Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45527 Nr: 1640-80.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Vale do Xingú LTDA, 

DINALVA GARCIA, Antônio Aparecido Moronta, BENEDITA SIMÕES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23822 Nr: 1631-60.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Félix da Silva ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41220 Nr: 2540-34.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Vale do Xingú LTDA, 

Antônio Aparecido Moronta, DINALVA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 52634 Nr: 3170-85.2015.811.0029
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT, Evaldo Osvaldo Diehl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MILTON SUPPTITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41203 Nr: 2521-28.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franco Fabril Alimentos Ltda, João Batista de 

Magalhães, José Nazareno Franco França, Vanderlei Aparecido Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomáz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 25440 Nr: 3250-25.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Simeão de Oliveira & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51260 Nr: 2382-71.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. Gonçalves Junior - ME, RUI BARBOSA 

GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64852 Nr: 34-75.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s)Ré(s) na(s) 

pessoa(s) de seu procurador(s, Dr. (ª) FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA, via DJE, do inteiro teor da R. Sentença prolatada e 

disponibiliazada no sistema APOLO, em 20/09/2018, encartada às fls. 

196/199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 9448 Nr: 1107-73.2004.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 18603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 16.988, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:27.109 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do item 15.1 do Provimento nº 

056/2007-CGJ e ante ao pedido formulado às fls. 136, aguarde-se o prazo 

de suspensão até o dia 27/12/2018. Decorrido o prazo intime-se o 

Exequente para que se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47270 Nr: 175-02.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Lopes Farias Filho, WALTER LOPES 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:OAB/MT 17.609, FERNANDA SCHAFER QUEIROZ - 

OAB:18671-O, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:OAB/MS 11.751, 

LEONNARDO AUGUSTO DE SOUZA FURTADO DE MENDONÇA - 

OAB:14833/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro buscas via sistema RENAJUD, e, ato contínuo, procedo a operação 

necessária, conforme se verifica do extrato anexo.

Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. A inércia 

ensejará extinção desta demanda, frente à dicção do Provimento n.º 

84/2014 da colenda CGJ.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 69886 Nr: 3559-65.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

1. Dê-se vista dos autos ao d. representante do Ministério Público para 

tomar ciência da guia de execução penal, nos termos do art. 106, §1º, da 

Lei n.º 7.210/84, bem como para manifestar-se no que entender de direito.

2. Após, dê-se vistas ao Defensor, para manifestar-se no que entender 

de direito.

3. Cumpridas as formalidades supra, tornem-me os autos conclusos.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27358 Nr: 1227-72.2011.811.0029
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B M G Beine Comercio - ME, Bartira Miranda 

Gardes Beine, Carlos Eduardo Ferri Beine, João Bosco Gardes, MARIA 

NEUSITE MIRANDA GARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladel l i  - 

OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação da Correição 2018, nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerente, para que no prazo 

legal, manifeste´se acerca do cumprimento do Mandado de Penhora e 

Avaliação, conforme certidões do Sr. Oficial de Justiça, lançadas em 

07/08/2018, e juntadas nos autos 235/241.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22325 Nr: 129-86.2010.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Linck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Procurador da Fazenda Pública Municipal - OAB:, Sérgio Roberto 

Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Vistos etc.

Cuida-se de execução de execução fiscal proposta pelo requerente em 

face do requerido, pelos fatos aduzidos na exordial.

O feito tramitou regularmente, sendo que foi noticiado o pagamento do 

débito.

Vieram-se os autos à conclusão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pagamento integral da dívida executada, mister a extinção do 

presente processo. Com efeito, o art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil aduz que a execução deve ser extinta quando do recebimento dos 

valores.

Isso posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

execução nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas tendo em vista não ter ficado demonstrado que o requerido 

resistiu ao pagamento, não incidindo no Princípio da Causalidade.

Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 

42/2008-CGJ/MT.

Ao arquivo com baixa na distribuição.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 595-02.2018.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRICKY DE SOUZA, MÁRCIA OLIVEIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL PAULO 

FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - 

OAB:23.245/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA e 

Élson Antonio Ferreira, para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

informação apresentada ppela Impetrrada e encartada às fls. 53/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 43469 Nr: 2386-79.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de execução de honorários advocatícios em que Luiz Aldani 

Nardão move em face do Estado Mato Grosso.

 Devidamente citado, o executado deixou de interpor embargos à 

execução, bem como, manifestou concordância ao valor apresentado na 

inicial, conforme se infere à fl. 40.

Assim sendo, HOMOLOGO o valor apresentado pelo exequente em inicial, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Expeça-se a devida Requisição de Pagamento ao Responsável Legal 

Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso (PGE-MT), conforme 

preconiza o artigo 535, §3º, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 48987 Nr: 1177-07.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVINA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13906 Nr: 1801-71.2006.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Percila Grings

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Quido Grings

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 220 e para tanto, determino a expedição de ofício 

nos termos requeridos.

Ademais, conforme se infere nos autos, o formal de partilha apresentado 

às fls. 116/13 indica apenas o débito contraído junto ao Banco do Brasil, 

dívida esta, que se encontra parcialmente quitada.

 Assim sendo, existindo débito junto à empresa Cenop Serviços Brasília, 

intime-se a inventariante para apresentar novo formal de partilha, por 

considerar que referido dispêndio não se encontra incluso no “item v” do 

acordo avençado entre os herdeiros (fl. 123).

Saliento que, havendo novos débitos, o formal deverá constar, de maneira 

pormenorizada, os valores atualizados destes.

 Expeça-se o necessário. Oficie-se. Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 47202 Nr: 149-04.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Darci Kloh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação previdenciária em que Pedro Darci Kloh move em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, já qualificados no encarte processual.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da requerente 

veiculando pedido de desistência da demanda (fl. 84).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o requerente informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, deve este processo ser extinto sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pelo autor e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 28036 Nr: 1908-42.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR LUIZ KEIBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Eduardo de Amorim 

Xavier - OAB:16524/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darlan José Kuhn - 

OAB:29586/SC, FERNANDO EMILIO TIESCA - OAB:OAB/SC 8.599

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar apresentado às fls. 254/261 e 

DETERMINO a suspensão dos atos expropriatórios oriundos da leilão 

judicial realizado na data do dia 04 de julho de 2018, no qual se discutiu a 

alienação judicial da parte ideal de 50% (cinquenta por cento) do imóvel 

matriculado sob o n° 11.274.INTIMEM-SE os leiloeiros para prestarem 

informações acerca da oralidade realizada, bem como esclarecer a 

contrariedade havida às fls. 243/245, fls. 247/248 e fls. 246 e 

249.Ademais, vislumbro plausível a assinalação da arrematante acerca da 

cota parte do imóvel em que se recairá a alienação. Inclusive, há 

informação de que 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel fora 

penhorado nos autos Cód. 28859 (fl. 235), de modo que se faz necessária 

a indicação da cota parte referente à penhora e à alienação judicial, 

respeitado o valor de cada débito e o interesse respectivo dos credores. 

Assim, DETERMINO nova avaliação no imóvel de matrícula n° 11.274, 

devendo ser especificado as construções e benfeitorias havidas nos 

lotes de n° 11 e 12.DETERMINO à secretaria, a juntada da cópia de decisão 

do processo de Cód. 28859, na qual se deferiu a penhora de parte do 

imóvel objeto de leilão. Em seguida, intimem-se as partes e os terceiros 

interessados para manifestação.Por fim, retornem os autos para análise 

de nulidade da hasta pública realizada. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59529 Nr: 729-63.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Maria Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

tendo em vista a ausência de qualidade de segurado especial.Por 

consequência, EXTINGUO o processo com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no 

equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 

3º, inciso I do Código de Processo Civil.No entanto, DETERMINO a 

suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que o autor é 

beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19033 Nr: 2250-58.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Sonemann Feijó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Vistos e etc...

Trata-se de requerimento de expedição de alvará para a liberação de 

saldo remanescente atrelado ao presente processo.

Considerando que a matéria está coberta sob o manto da coisa julgada, 

trata-se de questão de singela resolução.

Assim, conforme consta em fls. 239, o valor do honorário pericial foi 

estabelecido em R$ 622,00, sendo esse o valor que não obteve 

destinação específica.

Noutro giro, em fls. 275/276 foi determinado que metade do valor 

depositado fosse destinado às custas processuais, sendo que o restante 

deveria ser devolvido ao ente depositante, no caso o executado.

Assim, determino a expedição de alvará judicial em favor do executado, 

sendo que o valor do alvará deverá ser igual à metade do valor existente 

na conta judicial atrelada ao presente processo.

Por fim, no que pertine a metade remanescente, tal valor deve ser 

destinado à conta do FUNAJURIS, pois como já dito a matéria transitou em 

julgado, não existindo espaço para discussão.

Expeça-se o necessário e após arquive-se definitivamente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58479 Nr: 24-65.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Maria Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57337 Nr: 2616-19.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE DE LOURDES IGNACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

tendo em vista a ausência de qualidade de segurado especial.Por 

consequência, EXTINGUO o processo com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no 

equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 

3º, inciso I do Código de Processo Civil.No entanto, DETERMINO a 

suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que o autor é 

beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17201 Nr: 423-12.2008.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrocanarana Comercio e Representações Comerciais 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123 MT, Marissol Rivera Irineu - OAB:28.204/GO, Roberto Poli 

Rayel Filho - OAB:153.299/SP, Sandra Regina Miranda Santos - 

OAB:146.105/SP

 Vistos e etc....

Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 dias, comprove as 

alegações de fls. 480, sob pena de preclusão da produção da referida 

prova.

Transcorrido o prazo vistas ao autor para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15421 Nr: 1130-14.2007.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilizeu Luft

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Andreas Gnadt - 

OAB:9.741 MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se o despacho de fl. 224, certificando-se a secretaria.

 Certificada a inércia do executado, intime-se o exequente para 

atualização do débito.

 Em seguida, retornem os autos para apreciação dos pedidos pendentes.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 58604 Nr: 128-57.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Allyson Raphael Zimke, Christiane da Silva, IONARA 

CASTURINA CARVALHO, Dayandressa Mota Costa, Cleise Ojuara de 

Araújo, Daiane Letícia de Araújo, Uilma Alves dos Santos, Maria Dalva da 

Costa, PAULO FÉLIX DOS REIS, Jailton Luiz Lima, Jorge Nogueira da Costa 

Félix, Luiz Feitosa dos Santos, Maria de Fátima Ferreira da Silva 

Fernandes dos Santos, Valéria Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelas razões 

alinhavadas e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, a fim de 

condenar o Município de Canarana a incorporar na remuneração dos 

requerentes as diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para 

URV, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, observando-se o 

limite máximo de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento) e o prazo 

prescricional disposto no art. 1º do Decreto – Lei nº 20.910/1932; bem 

como determinar a aplicação da correção monetária pelo INPC até o 

advento da Lei nº 11.960/2009, quando então passará a incidir o IPCA, a 

contar da data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, e 

juros de mora no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da 

citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então 

deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança.Além disso, CONDENO a Fazenda 

Municipal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais). É certo que o município detém imunidade 

recíproca constitucional, razão pela qual não há incidência de custas 

processuais.Em atenção ao artigo 496, inciso I do Código de Processo 

Civil, aliado ao Enunciado da Súmula 490 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, tratando-se de sentença ilíquida, este decisum está sujeito ao 

reexame necessário. Assim, transcorrido o prazo voluntário recursal, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o devido reexame necessário. Dou esta 

por publicada com a inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT.Com 

o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47379 Nr: 241-79.2015.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Vitti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Melchiors, EDIBALDO DICKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos.

 Diante da realização da perícia, manifestem-se as partes.

Ademais, intime-se o requerente para comprovar o pagamento integral dos 

honorários periciais.

Intimem-se. Cumpra-se,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 291 Nr: 13-66.1999.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rocha de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 Vistos.

 Às fls. 427/428, fora juntado acordo firmado entre as partes, o qual fora 

assinado apenas pelo representado legal do executado.

Assim sendo, intime-se o executado parar juntar aos autos procuração 

com poderes especiais, bem como, intime-se o exequente para anuir à 

autocomposição havida.

 Em seguida, retornem os autos conclusos.

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54390 Nr: 928-22.2016.811.0029
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardete de Lourdes Ignacio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil.No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54570 Nr: 1032-14.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Casemiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, 

tendo em vista a ausência de qualidade de segurado especial.Por 

consequência, EXTINGUO o processo com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como referente aos honorários advocatícios no 

equivalente a 10 % sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 

3º, inciso I do Código de Processo Civil.No entanto, DETERMINO a 

suspensão da exigibilidade da verba acima, tendo em vista que o autor é 

beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código 

de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51039 Nr: 2282-19.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO EVALDO RITZMANN, Maria Kovaluki 

Ritzmann, JOSÉ DAVID RITZMANN, IRIANE DE FÁTIMA JAZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O, Luiza Cappellaro - OAB:20.864/MT

 DETERMINO a realização de leilão público para alienação dos bens 

penhorados, assim descritos resumidamente:Ônus, débitos ou ações 

pendentes sobre os bens: Ação de execução de título executivo 

extrajudicial.Avaliação: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil).Localização e 

descrição do bem: 01 (um) lote de terras, situado na zona urbana desta 

cidade, com área de 600m² (seiscentos metros quadrados), locado sob o 

lote 12 (doze) da quadra 07-A (sete A) do loteamento denominado 

Expansão I de Canarana, localizado na Rua Vista do Burica, esquina com 

a Rua Miraguai, n° 117, bairro Jardim Bela Vista, matriculado no CRI de 

Canarana sob o n° 12.642. O imóvel possui 01 (um) supermercado, com 

01 (uma) casa de moradia, totalizando 446m² (quatrocentos e quarenta e 

seis metros quadrados) de área construída, em alvenaria, com piso 

queimado na cor vermelha. A cobertura do supermercado é de madeira, 

com telhas Eternit 3mm (três milímetros), sem forro, tendo um escritório e 

um depósito com divisórias de madeira. A casa de moradia tem cobertura 

de madeira com telhas Eternir 3.66, sem forro, com três quartos, cozinha, 

corredor, banheiro e garagem.DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 

DO LEILÃO1ª) Dia 13 de novembro de 2018, a partir das 10h00min horas. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61431 Nr: 1804-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADAEX-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto 

da busca e apreensão ao patrimônio do credor fiduciário, cuja apreensão 

liminar determinada torna-se definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do 

Decreto-lei n. 911/69.Por consequência, EXTIGUO o feito com resolução 

do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.OFICIE-SE o 

órgão de trânsito para expedir novo certificado de registro de propriedade 

em nome da credora, ou de terceiro por ele indicado, livre de ônus da 

propriedade fiduciária, com fulcro no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei n. 911/69. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista o princípio da causalidade. Sem a incidência 

de honorários de sucumbência, tendo em vista a ausência de pretensão 

resistida.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as anotações e 

baixas necessárias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55768 Nr: 1678-24.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GERALDO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53837 Nr: 580-04.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 
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Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54394 Nr: 932-59.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56113 Nr: 1907-81.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PASCOAL DALOSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade do autor, 

nos seguintes termos:a) o nome do segurado: JOÃO PASCOAL 

DALOSTO.b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, 

inclusive com o abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: 

salário-mínimo.d) a data de início do benefício – DIB: data do requerimento 

administrativo.e) data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação 

da sentença.f) período a ser considerado como atividade rural: (14,5 

anos, art. 142 da Lei n. 8.213/91).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.Os juros de mora e correção monetária deverão incidir com base no 

Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça 

Federal.Além disso, CONDENO o INSS ao pagamento de despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, este no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação (valores 

devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme 

Súmula 111 do STJ.Em atenção ao artigo 496, § 3º, I do Código de 

Processo Civil, não se trata de hipótese de remeter os autos a instância 

superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, uma vez que evidencia que o valor da 

condenação não engloba as prestações vincendas.Isento o INSS do 

pagamento das custas processuais.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56683 Nr: 2286-22.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Valério Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil.No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57618 Nr: 2746-09.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marineuza Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a 

ausência de comprovação dos requisitos legais.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código 

de Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENO 

a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

referente aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o 

valor da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil. No entanto, DETERMINO a suspensão da exigibilidade da 

verba acima, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 59910 Nr: 941-84.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loraine Gromann Bilau

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de 

determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade da autora, 

nos seguintes termos:a) o nome do segurado: LORAINE GRORANN 

BILAU.b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive 

com o abono anual – 13º salário;c) a renda mensal atual: salário-mínimo.d) 

a data de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo.e) 

data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.f) 

período a ser considerado como atividade rural: (14,5 anos, art. 142 da Lei 

n. 8.213/91).Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito com resolução do 

mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.Os juros de mora 

e correção monetária deverão incidir com base no Manual de Orientação 

de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.Além disso, CONDENO 

o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, este no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor 

atualizado da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e 

a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.Em atenção ao artigo 

496, § 3º, I do Código de Processo Civil, não se trata de hipótese de 

remeter os autos a instância superior para reexame necessário, mormente 

pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 

evidencia que o valor da condenação não engloba as prestações 

vincendas.Isento o INSS do pagamento das custas processuais.Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 
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necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26116 Nr: 3926-70.2010.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Matias Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

NOMEIO o perito médico Jaime Ziliotto, clínico geral (CRM 2726), médico 

residente neste município, para realizar a perícia requisitada pelas partes, 

independentemente de compromisso.

Por considerar que as partes já apresentaram quesitos, determino a 

intimação destas para que, querendo, e no prazo de 5 (cinco) dias, 

nomeiem assistentes técnicos.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 30 (trinta) dias da data de 

intimação do perito, devendo o assiste cumprir o ofício no prazo 

designado, empregando toda sua diligência, nos termos do art. 157, CPC, 

atendendo aos seguintes quesitos:

 a) o requerente sofre de alguma doença? Se positiva a resposta, qual tipo 

de doença?

 b) Esta doença é incurável, curável, progressiva ou degenerativa?

 c) A doença do requerente o impede de realizar seu trabalho habitual?

Além dos quesitos apresentados pelo juízo, deverá o perito responder 

àqueles já apresentados pelas partes às fls. 33/34 e fl. 61/62.

O médico nomeado deverá informar o juízo e as partes, com antecedência, 

a data de realização da perícia.

Arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais), que serão 

custeados pela Justiça Federal na forma indicada pela Resolução nº 541, 

de 18 de janeiro de 2007 do Conselho da Justiça Federal.

 Ressalto que o pagamento dos referidos honorários periciais só se dará 

após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo 

e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados.

Após a realização dos serviços, será encaminhado ofício ao Diretor do 

Foro da Seção Judiciária do Estado, acompanhado do ato de nomeação do 

perito e de todos os dados necessários à efetivação do pagamento, que 

será efetuado no mês subsequente ao recebimento do referido ofício, 

diretamente na conta do perito, desde que exista disponibilidade 

orçamentária.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67084 Nr: 1563-32.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, inciso II, do 

CPC.

Tramite-se em prioridade, nos termos do art. 1.048, inciso II, CPC e para 

tanto, determino à secretaria, as providências necessárias.

 Diante da informação de fl. 20, manifeste-se a requerente, no prazo de 

dez dias.

 Intime-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64612 Nr: 3632-71.2017.811.0029

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLINO a competência para processar e julgar este 

mandamus, nos termos do art. 96, inciso I, alínea “g” da Constituição 

Estadual.Por conseguinte, determino a remessa dos autos ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, com as formalidades de estilo.Ciência 

ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-69.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco Cartões S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000279-69.2018.8.11.0029. REQUERENTE: DANIEL DE MENEZES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A Vistos, etc. 

Considerando os argumentos e os documentos apresentados pela parte 

autora, na petição inicial e no comprovante de pagamento que a 

acompanha, verifico que, inicialmente, estão presentes os requisitos legais 

para a concessão de medida liminar no início da lide, sendo a 

verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que a 

Promovente quitou todo seu débito junto a Promovida, bem como que seu 

nome encontra-se inserido no rol dos mal pagadores, restringindo-o, 

impedindo-o e retirando sua credibilidade na praça comercial, restando 

evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, também 

não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da 

irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do NCPC, a 

contrario sensu. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela, com fundamento no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

DETERMINANDO à parte reclamada que efetue a exclusão do nome da 

reclamante DANIEL DE MENEZES, qualificado no feito, dos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC e SERASA), no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

partir da intimação desse decisum, sob pena do pagamento de multa 

cominatória diária ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas ao 

teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo esta multa caso confirmada a 

sentença final aos pedidos do autor, convertida em indenização mínima de 

danos morais. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. CANARANA, 26 de 

outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-69.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Bradesco Cartões S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000279-69.2018.8.11.0029. REQUERENTE: DANIEL DE MENEZES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A Vistos, etc. 

Considerando os argumentos e os documentos apresentados pela parte 

autora, na petição inicial e no comprovante de pagamento que a 

acompanha, verifico que, inicialmente, estão presentes os requisitos legais 

para a concessão de medida liminar no início da lide, sendo a 

verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que a 
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Promovente quitou todo seu débito junto a Promovida, bem como que seu 

nome encontra-se inserido no rol dos mal pagadores, restringindo-o, 

impedindo-o e retirando sua credibilidade na praça comercial, restando 

evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, também 

não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da 

irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do NCPC, a 

contrario sensu. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela, com fundamento no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

DETERMINANDO à parte reclamada que efetue a exclusão do nome da 

reclamante DANIEL DE MENEZES, qualificado no feito, dos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC e SERASA), no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

partir da intimação desse decisum, sob pena do pagamento de multa 

cominatória diária ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas ao 

teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo esta multa caso confirmada a 

sentença final aos pedidos do autor, convertida em indenização mínima de 

danos morais. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. CANARANA, 26 de 

outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-60.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LORACI TEREZINHA PEZZINI (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000008-60.2018.8.11.0029. REQUERENTE: LORACI TEREZINHA PEZZINI, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CANARANA Vistos, etc. 

Considerando a informação do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), 

informando que o medicamento Stanglit consta no rol do SUS, ao passo 

que os medicamentos Novanlo e Betes possuiriam similares 

disponibilizados pelo SUS, razão pela qual seria possível a sua 

substituição, INTIME-SE a secretaria de saúde para que preste informação. 

Após, conclusos. Às providências, Cumpra-se. CANARANA, 26 de 

outubro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-02.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELLISON REYES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000180-02.2018.8.11.0029 Visto. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A matéria de fato 

controvertida nos autos foi exaustivamente demonstrada, sendo 

percorridos todos os atos processuais, culminando com a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Trata-se de ação através da qual a 

parte Requerente alega que a Requerida manteve seu nome inscrito em 

cadastro de inadimplentes indevidamente. Sustenta que apesar de ter 

entabulado acordo no processo que tramitou neste Juizado, sobre o nº 

8010070-74.2017.8.11.0029, no qual a parte Requerida se comprometeu 

em retirar a inscrição negativa feita em seu nome, está se manteve inerte. 

Requer, ao final, a condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos em decorrência da manutenção 

da negativação. A parte Autora demonstrou a manutenção da 

negativação, conforme consulta feita na Acecan/Canarana/MT, em 13 de 

junho de 2018, vide documento apresentado em Audiência de Instrução e 

Julgamento ID 15600000. Em defesa, a Requerida não apresentou 

justificativa plausível a cerca da manutenção em nome da parte reclamante 

no cadastro de inadimplentes. Passo a explicar. Conforme se infere dos 

autos, no processo anterior, a parte Autora teve reconhecido seu pedido, 

posto que a parte Requerida entabulou acordo com a também ora 

Requerente, compensando-a por danos morais suportados em virtude de 

negativação feita em 25/10/2016, no valor de R$ 2.172,64 tendo como 

informante Pernambucanas Financ. S.A. Pefisa. No referido acordo, ainda 

a parte Requerida comprometeu-se em retirar o nome da parte Autora dos 

órgãos de restrição ao crédito. Consoante entendimento do STJ é 

obrigação do credor a baixa do nome do consumidor do cadastro de 

proteção ao crédito em tempo razoável. Porém, ainda que diante de 

homologação do acordo por sentença e consequente trânsito em julgado 

ocorrido em 19.02.2018, a parte Requerida manteve-se inerte quanto a 

retirada do registro dos órgãos arquivistas. A parte Autora intentou nova 

ação em 18/06/2018, pois restou impotente o cumprimento de sentença, já 

que a homologação de acordo não estabeleceu prazos e multas para o 

caso de descumprimento. Conclui-se, portanto, que a Requerida agiu sem 

direito algum ao manter o nome da parte Requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, sendo imperativo 

que responda de forma indenizatória pelos danos a que deu causa. A 

defesa apresentada em contestação invocando o instituto da coisa 

julgada, não deve preponderar, diante de flagrante descumprimento da 

obrigação por esta parte assumida. A manutenção da negativação se 

revelou em fato novo. Acolher tal tese não coaduna com a visão moderna 

do “enfoque de acesso à Justiça” também presente nos Juizados 

Especiais, mormente que, sem dúvida, as maiores preocupações do Direito 

atual estão relacionadas com o acesso à justiça e a efetividade das 

decisões judiciais. É neste contexto que tais órgãos jurisdicionais foram 

criados com objetivo de eliminar ou pelos diminuir alguns dos obstáculos 

ao efetivo acesso à Justiça. Por isso, nessa esteira de raciocínio, 

visualiza-se que nessas circunstâncias houve quebra da boa-fé objetiva 

por parte da Requerida diante da inobservância do acordo feito junto a 

Requerida, mantendo o nome da parte Autora negativado. Como se sabe, 

o acordo entre as partes tem força de lei. Ora, o Princípio do “Pacta Sunt 

Servanda”, base da teoria contratual, é de força obrigatória. Isso significa 

que o acordo obriga as partes no limite da Lei. No caso, não há nenhum 

elemento que permita o desconhecimento do avençado. Ademais, não 

demonstrou a parte Ré o cumprimento da obrigação de retirar o nome da 

parte Autora dos órgãos de restrição ao crédito, logo não logrou êxito em 

demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC. 

Portanto, in casu o dano moral é presumido, in re ipsa, comprova-se pela 

força dos próprios fatos e independe de demonstração da extensão dos 

prejuízos para que surja a obrigação de indenizar: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE 

NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

BAIXA DEPOIS DO PAGAMENTO. ARTS. 43, § 3º, E 73, DO CDC. 1. É do 

credor, e não do devedor, o ônus da baixa da indicação do nome do 

consumidor em cadastro de proteção ao crédito, em virtude do que dispõe 

o art. 43, § 3º, combinado com o art. 73, ambos do CDC. A propósito, este 

último, pertencente às disposições penais, tipifica como crime a não 

correção imediata de informações inexatas acerca de consumidores 

constantes em bancos de dados. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg 

no Ag 1373920/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 28/05/2012). ?AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

MORAL. INSCRIÇÃO NO SERASA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 

MANUTENÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DO 

BANCO (CREDOR) EM CANCELAR O REGISTRO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. A inércia do credor em promover a atualização dos dados 

cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o 

cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar, 

independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob forma de 

dano presumido. Agravo Regimental improvido.? (STJ - AgRg no Ag: 

1094459 SP 2008/0203202-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 19/05/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/06/2009). Assim, demonstrada a relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano sofrido pela parte Autora, resta fixar o 

quantum indenizatório. Sabe-se que a reparação de danos morais visa 

minimizar a dor da vítima, proporcionando-lhe satisfação, sem importar em 

enriquecimento indevido. De outro norte, a condenação retrata punição ao 

ofensor, objetivando dissuadi-lo pedagogicamente quanto à prática de 

novos ilícitos. Levando em conta esses parâmetros, e por tudo mais que 

se vê dos autos, a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), 
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mostra-se eficaz para compensar pecuniariamente os danos sofridos e 

para evitar reiterações pela parte reclamada, sempre levando em conta os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: - condenar a 

Requerida a pagar ao Requerente, a título de danos morais, R$ 3.200,00 

(três mil e duzentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação; - condenar a parte Ré na obrigação de retirar o nome da parte 

Autora de registro feito em 25/10/2016, no valor de R$ 2.172,64, tendo 

como informante Pernambucanas Financ. S.A. Pefisa, no prazo de 15 

(quinze) dias, passando a contar o prazo a partir do primeiro dia útil, 

inclusive, seguinte à data da intimação, ou que demonstre nos autos o 

cumprimento desta obrigação, se já o tiver feito, sob pena do pagamento 

de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (cinquenta reais), a 

incidir da data do descumprimento do termo ad quem; tendo como limite de 

sua fixação (teto) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Após o trânsito 

em julgado, a Requerida deverá ser intimada, através de seus advogados, 

para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, 

§1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, com 

acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da obrigação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000504-89.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

OCELINA AMORIM DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ELIZA SCHUMANN KUTZNER OAB - MT24969/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento a r. decisão que concedeu a liminar (ID do documento: 

pacho constante no ID do documento: 16291545), impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, acerca da r. decisão bem 

como da audiência de tentativa de conciliação designada automaticamente 

para o dia 22/11/2018, às 18h10min(MT), que se realizará na Sala de 

Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua 

Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 31 de outubro de 

2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora 

Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 101950 Nr: 449-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdF, AAAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSI MARI GIACOMONI BEUX - 

OAB:13469, Rosi Mari Giacomoni Beux - OAB:OAB/MT. 13469-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte requerente, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32341 Nr: 1728-12.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fátima Nunes Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67052 Nr: 2545-03.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzeli Afonso Ferreira, Neuza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Berardo Gomes - OAB:OAB MT 

3587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 14 de dezembro de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001056-69.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILZA APARECIDA LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001056-69.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LINDOMAR FRANCISCO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ILZA APARECIDA LOPES DA SILVA Vistos, etc. 

Trata-se de ação guarda com pedido de guarda provisória ajuizada por 

LINDOMAR FRANCISCO DOS SANTOS em desfavor de VINÍCIUS LOPES 

DOS SANTOS e ITALO LOPES DOS SANTOS, representados por sua 

genitora, ILZA APARECIDA LOPES DA SILVA. Ressoa dos autos que o 

autor requer a guarda provisória dos infantes que residem com a genitora, 

na Rua 04, Quadra 02, Casa 10, Residencial Vereda, Bairro Nova Várzea 

Grande, Várzea Grande-MT. A requerida apresentou manifestação nos 

autos, embora não tenha ocorrido o recebimento da inicial, alegando, que 

está em trâmite o processo n. 1009516-14.2018.811.0002, na comarca de 

Várzea Grande –MT, perante a 3ª Vara de Família e Sucessões da 

respectiva comarca, sendo tal vara de mesma titularidade do juízo que 

recebeu e encontra-se julgado a ação de alimentos dos menores, sendo 

essa competente para julgar a ação de guarda, suscitando a conexão da 

presente demanda e aquela já em trâmite. Após, vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que os 

infantes estão sob a guarda da genitora, na Comarca de Várzea 

Grande/MT, onde residem e, assim, como já levantando pela requerida, 

também possui naquele juízo ação de alimentos em trâmite, requerendo 

que a conexão dos autos e o declínio da competência. Assim, a ação deve 

ser proposta naquela localidade, em obediência ao que prevê a 
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jurisprudência e o sumulado do STJ, vejamos: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 133.175 - PR (2014/0073703-9) RELATOR : MINISTRO 

RAUL ARAÚJO SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DE 

FAMÍLIA DE CURITIBA - PR SUSCITADO : JUÍZO DE DIRETO DA 2A VARA 

DE JUÍNA - MT INTERES. : J M DOS S ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO MATO GROSSO INTERES. : V S DA S E OUTROS 

ADVOGADO : NIRLEI DE FATIMA FRANCO INTERES. : M L M DE A 

DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CURITIBA - PR, em face do 

JUÍZO DE DIRETO DA 2ª VARA DE JUÍNA - MT, em ação de 

reconhecimento de paternidade e maternidade, cumulado com pedidos de 

expedição de registro tardio e de fixação de guarda. A ação foi ajuizada 

perante o d. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juína/MT que, após deferir a 

guarda provisória do menor A. Da S. S. ao autor J. M. Dos S. declinou de 

sua competência, em atenção a requerimento do Ministério Público do 

Estado do Mato Grosso, porque, dos autos, "consta informação de que o 

requerente, bem como a criança residem atualmente na cidade de 

Curitiba/PR" (na fl. 82) Remetida a causa à comarca do atual domicilio do 

infante e de seu responsável, o d. Juízo da 3ª Vara de Família de 

Curitiba/PR, a quem o feito foi distribuído, suscitou o presente conflito de 

competência sob os seguintes argumentos: "(...) 3. O artigo 87 do Código 

de Processo Civil preceitua que a competência é determinada no momento 

da propositura da ação, sendo irrelevante as modificações do estado de 

fato e de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o 

órgão judiciário ou alterarem a competência em razão matéria ou da 

hierarquia, o que não não é o caso dos autos, visto o presente tratar-se 

de competência territorial. Ademais, na sistemática processual vigente, a 

'perpetuatio jurisdictionis' determina-se no momento em que a ação é 

proposta, ou seja, segundo a regra inserta no artigo 87 do CPC, já 

mencionado, a competência é fixada no momento da propositura da 

demanda em juízo, sendo irrelevantes quaisquer alterações posteriores 

em suas regras. Portanto, o juiz que primeiro conhecer do processo 

perpetua nele sua jurisdição, à exceção de modificações posteriores 

respeitantes aos critérios de competência absoluta. Assim, a alteração de 

domicílio do autor após a propositura da ação não tem o condão de 

influenciar na competência já definida" (nas fls. 108/109). A 

Subprocuradoria-Geral da República opina pela competência do Juízo 

Suscitado. É o relatório. Passo a decidir. Como se sabe, na resolução de 

conflitos que versam sobre crianças e adolescentes, o norte deve ser 

sempre o interesse do menor que, atrelado ao princípio do juízo imediato, 

insculpido no art. 147 do ECA, aponta para o juízo que tem possibilidade de 

interação mais próxima com a criança e seus responsáveis como sendo o 

que melhor atende aos objetivos traçados no Estatuto. Referido dispositivo 

tem a seguinte redação: Art. 147. A competência será determinada: I - pelo 

domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontre a 

criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. § 1º. Nos casos 

de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou 

omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. § 

2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade 

competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde 

sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. § 3º Em caso 

de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou 

televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para 

aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual 

da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as 

transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Consoante se 

colhe da inicial, em virtude da concessão da guarda provisória, a criança 

permanece sob os cuidados do suposto pai, atualmente residente na 

Comarca de Curitiba/PR. Nesse contexto, cabe ao d. Juízo da 3ª Vara de 

Família de Curitiba/PR processar e julgar os processos envolvendo a 

guarda da criança, porquanto, "em discussões como a que ora se trava, 

prepondera o interesse do menor hipossuficiente, devendo prevalecer o 

foro do alimentando e de sua representante legal como o competente tanto 

para a ação de alimentos como para aquelas que lhe sucedam ou que lhe 

sejam conexas." (CC 102849/CE, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

SEGUNDA SEÇÃO, DJe 03/06/2009). Com efeito, "o princípio do juízo 

imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, desde que firmemente atrelado 

ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se 

às regras gerais de competência do CPC". Assim, "a regra da perpetuatio 

jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do CPC, cede lugar à solução que 

oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao infante, permitindo, 

desse modo, a modificação da competência no curso do processo, 

sempre consideradas as peculiaridades da lide." (CC 111130/SC, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 01/02/2011) 

Confira-se, ainda, desta relatoria: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NO CURSO DA AÇÃO DE 

ALIMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. PERMEABILIDADE A 

FATOS SUPERVENIENTES. MENOR HIPOSSUFICIENTE. INTERESSE 

PREPONDERANTE DESTES. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC). 1. A prestação de alimentos refere a 

uma relação jurídica continuativa, por tempo indeterminado, estando sujeita 

a modificações ditadas por comprovada alteração da situação fática 

justificadora de sua fixação. Os alimentos podem ser redimensionados ou 

afastados. 2. Assim, os alimentos podem ser revistos ainda no trâmite do 

processo originário ou em nova ação. Essa demanda posterior não 

precisa ser proposta em face do mesmo juízo que fixou os alimentos 

originalmente, podendo ser proposta no novo domicílio do alimentando, nos 

termos do art. 100, II, do Código de Processo Civil. Até mesmo a execução 

do julgado pode se dar em comarca diversa daquela em que tramitou a 

ação de conhecimento, de modo a possibilitar o acesso à Justiça pelo 

alimentando. Precedentes. 3. O caráter continuativo da relação jurídica 

alimentar, conjugado com a índole social da ação de alimentos, autoriza 

que se mitigue a regra da perpetuatio jurisdictionis. 4. Isso porque se o 

alimentando mudar de domicílio logo após o final da lide, e ocorrerem fatos 

supervenientes que autorizem a propositura de ação de revisão de 

alimentos, essa vai ser proposta na comarca onde o alimentando tiver 

fixado novo domicílio. Do mesmo modo, a execução do julgado pode se dar 

no novo domicílio do alimentando, como acima visto. Assim, se a troca de 

domicílio ocorrer durante o curso da ação originária não parece razoável 

que se afaste esse entendimento com vistas somente no aspecto da 

estabilidade da lide, de marcante relevância para outras demandas, mas 

subalterno nas ações de alimentos, permeáveis que são a fatos 

supervenientes. 5. Cumpre ressaltar, ademais, que no caso em tela o 

menor e a genitora se mudaram para o foro do domicilio do genitor, em São 

Paulo/SP, nada justificando a manutenção do curso da lide no Estado do 

Ceará, nem mesmo o interesse do alimentante. 6. Conflito conhecido para 

declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões 

do Foro Regional III - Jabaquara - SP. (CC 114.461/SP, SEGUNDA SEÇÃO, 

DJe 10/08/2012). Por fim, registre-se que a lide, conforme posta no 

presente incidente processual, não guarda qualquer singularidade que 

seja relevante a ponto de afastar a competência do foro do domicílio de 

quem exerce a guarda do menor. Ante o exposto, conheço do conflito 

para declarar a competência do d. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE 

FAMÍLIA DE CURITIBA - PR, o suscitado. Publique-se. Brasília, 17 de 

novembro de 2014. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (STJ - CC: 133175 

PR 2014/0073703-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 

DJ 21/11/2014)” “Súmula 383: “a competência para processar e julgar as 

ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio 

do detentor de sua guarda”. Assim, o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência 

do CPC, eis que deve prevalecer, também, o princípio do juízo imediato. 

Portanto, o foro competente para julgar a presente demanda é da Comarca 

de Várzea Grande/MT, para onde o feito deverá ser remetido. 

CONCLUSÃO Diante do exposto, diante da incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente demanda, declino a competência 

deste Juízo em favor do douto Juízo da Comarca de Várzea/MT. 

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Decorrido o prazo para a 

interposição de recurso, o que deverá ser devidamente certificado, 

remetam-se os presentes autos à Comarca de Várzea Grande, onde será 

distribuído. Cumpra-se, expedindo o necessário. CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 30 de outubro de 2018.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000996-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BATISTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo n.: 1000996-96.2018.8.11.0024 Requerente: FRANCISCA 

BATISTA DE ARRUDA Requerido: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE 
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Vistos, etc. Recebo a inicial. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à 

parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. Quanto ao 

pedido de tutela, o mesmo será analisado após a perícia, conforme 

requerido pela parte autora. Tendo em vista o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em 

Mato Grosso registra expressamente, em nome das entidades que 

representa, que não possui interesse na composição consensual por meio 

da audiência de que trata o art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a 

designação de audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida para 

contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes 

do CPC), devendo na oportunidade especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade. Em sendo o caso de perícias 

assistencial ou médica, deverá apresentar seus quesitos e, 

eventualmente, indicar assistente técnico. Contestada a ação, intime-se a 

parte requerente para impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 

e 351 CPC), quando deverá, de igual modo, apresentar as provas que 

pretendem produzir, indicando, na oportunidade e, em sendo o caso, seus 

quesitos e/ou assistente técnico. De outro lado, realizadas as 

determinações anteriores, determino, desde já, a realização de perícia 

médica na parte autora para aferição da alegada incapacidade laborativa. 

Para tanto, nomeio como perito médico o Dr. João Leopoldo Baçan, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. O exame 

médico consistirá na averiguação da condição física da parte autora, de 

seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade segundo os 

exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, com 

elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões colhidas. 

Para a realização da perícia, observem-se as seguintes determinações: a) 

deverá a secretaria deste Juízo designar data e hora para realização da 

perícia nas dependências do Fórum da Comarca, conforme sua 

disponibilidade, intimando-se para comparecimento, com tempo 

suficientemente hábil, o perito nomeado, a parte autora e seu(sua) 

advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu representante legal ser 

advertida de que deverá trazer todos os documentos médicos 

necessários à clara compreensão do histórico e quadro clínico de sua 

moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). b) Advirta-se o perito nomeado 

de que deverá responder com clareza e objetividade os quesitos da parte 

autora e deste Juízo, que indica como seus os quesitos unificados 

aprovados pela Recomendação Conjunta n° 01/2015 do CNJ (vide 

Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de Auxílio-Doença ou 

Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo no prazo de 15 

(quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo único, 

da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada. Solicite-se o pagamento do perito 

médico, junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso, 

anexando cópia da presente nomeação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001043-70.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FIDELIS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo n.: 1001043-70.2018.8.11.0024 Requerente: ROSANGELA 

FIDELIS DE SOUZA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, etc. Recebo a inicial. Defiro o pedido de gratuidade de 

justiça à parte autora, o que faço com base no artigo 98 do CPC/2015. Pois 

bem. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, enquanto 

modalidade de tutela de urgência, segundo o disposto no ‘caput’ do artigo 

300 do Código de Processo Civil, necessário é o cumprimento de dois 

requisitos, a saber “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo”. Verifica-se, ainda, que a antecipação de 

tutela pretendida não pode ser deferida em razão do caráter alimentar das 

prestações, o que representa irreversibilidade do provimento que se 

anteciparia . O que é vedado pelo § 3º do artigo 300 do Código de 

Processo Civil. Ressalto, ademais, não serem verossímeis, por ora, as 

alegações apresentadas, a considerar que outras provas estão a 

depender de produção probatória. Assim, indefiro o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 

n° 01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 

30 (trinta) dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), devendo na 

oportunidade especificar as provas que pretende produzir, justificando a 

sua necessidade. Em sendo o caso de perícias assistencial ou médica, 

deverá apresentar seus quesitos e, eventualmente, indicar assistente 

técnico. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação 

no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 CPC), quando deverá, de 

igual modo, apresentar as provas que pretendem produzir, indicando, na 

oportunidade e, em sendo o caso, seus quesitos e/ou assistente técnico. 

De outro lado, realizadas as determinações anteriores, determino, desde 

já, a realização de perícia médica na parte autora para aferição da alegada 

incapacidade laborativa. Para tanto, nomeio como perito médico o Dr. João 

Leopoldo Baçan, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. O exame médico consistirá na averiguação da condição 

física da parte autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da 

enfermidade segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela 

apresentados, com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as 

impressões colhidas. Para a realização da perícia, observem-se as 

seguintes determinações: a) deverá a secretaria deste Juízo designar 

data e hora para realização da perícia nas dependências do Fórum da 

Comarca, conforme sua disponibilidade, intimando-se para 

comparecimento, com tempo suficientemente hábil, o perito nomeado, a 

parte autora e seu(sua) advogado(a), devendo a pessoa periciada ou seu 

representante legal ser advertida de que deverá trazer todos os 

documentos médicos necessários à clara compreensão do histórico e 

quadro clínico de sua moléstia (exames, laudos, atestados, etc.). b) 

Advirta-se o perito nomeado de que deverá responder com clareza e 

objetividade os quesitos da parte autora e deste Juízo, que indica como 

seus os quesitos unificados aprovados pela Recomendação Conjunta n° 

01/2015 do CNJ (vide Formulário de Perícia, Hipóteses de Pedido de 

Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez), devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial. Com fundamento nos arts. 25 e 28, parágrafo 

único, da Resolução n° 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, desde já 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários periciais, que serão 

arcados pela Justiça Federal, já que se trata de processo tramitando no 

âmbito da jurisdição federal delegada. Solicite-se o pagamento dos peritos 

médico e assistencial, junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato 

Grosso, anexando cópia da presente nomeação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães-MT, data da assinatura.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001081-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODERVAN GONCALVES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001081-82.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 
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por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarro dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001094-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MENDES ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN MARCOS FLORENTINO CAMARGO OAB - MG151186 

(ADVOGADO(A))

MARIANE ALVES DE SA OAB - MG164041 (ADVOGADO(A))

MARIANA XAVIER DE SOUSA OAB - MG149396 (ADVOGADO(A))

ROSANGELO PEREIRA DA SILVA OAB - MG100673 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARIA FIRMO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001094-81.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001098-21.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CESAR SILVA NEIVA (REQUERENTE)

JOANA D ARC TEIXEIRA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001098-21.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001101-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CHAVES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ALVES DE SA OAB - MG164041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001101-73.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001103-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA SILVA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

JAIR MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ALVES DE SA OAB - MG164041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1001103-43.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. I. Cumpra-se na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. II. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. III. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000756-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ANGELO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000756-10.2018.8.11.0024. 

VISTOS ETC. Trata-se de ação revisional c/c consignação em pagamento 

c/c de tutela antecipada ajuizada por VALDIR ANGELO MARTINS, contra 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. A parte 

requerente relata ter realizado contrato de financiamento com a instituição 

financeira demandada e defende que o contrato se encontra 

excessivamente oneroso, com a cobrança de tarifas ilegais e juros 

abusivos. Pleiteia liminarmente: “A.1- seja o Banco Requerido intimado a 

abster-se de incluir o nome do autor em quaisquer cadastros de proteção 

ao crédito, ou, caso já o tenham feito, procedam sua imediata exclusão; 

A.2- seja fixada multa diária para o caso de descumprimento, em valor a 

ser fixado por este MM. Juízo; A.3- a suspensão do contrato sub judice 

enquanto perdurar a presente lide, com a consequente expedição de 

ordem para que seja assegurado ao Autor a manutenção da posse do 

veículo; A.4- autorizar que a parte Autora deposite em juízo as parcelas 

que entende devida, no importe de R$ 96,75 (noventa e seis reais e 

setenta e cinco centavos).(sic.)”. Com a inicial vieram os documentos que 

a parte autora entendeu pertinentes. É o relatório. DECIDO. Para a 

concessão da tutela de urgência é imprescindível a ocorrência de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou 

risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300, do Código 

de Processo Civil. Com efeito, considerando os elementos de cognição 

existentes nos presentes autos, constata-se que não se faz presente, 

“prima facie”, a probabilidade do direito invocado. Além disso, conquanto 

sustente o autor haver diferença na aplicação de juros e capitalização, 

convém destacar que, para efeito da liminar pretendida, isto é, a 

suspensão do contrato “jub judice”, deve ser considerado para tanto, o 

depósito judicial do valor integral do débito reputado como devido e não 

apenas da parcela incontroversa, como pretende o autor. Outrossim, não 

se vê, ao menos na análise desta quadra processual, a possibilidade da 

purgação dos efeitos da mora, mediante o simples ajuizamento da 
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demanda, na medida em que a consignação de valor menor que o 

pactuado, isentaria o autor das suas obrigações diante do inadimplemento. 

Nesse sentido, a súmula nº 380, do Superior Tribunal de Justiça: A simples 

propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da 

mora do autor. (STJ- Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009) No mesmo sentido, “mutatis 

mutandis” é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE DEPÓSITO DAS PARCELAS DE 

VALOR INCONTROVERSO - EXCLUSÃO E/OU NÃO INCLUSÃO DO NOME 

DO DEVEDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – 

INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Inexistindo demonstração da 

verossimilhança das alegações, notadamente quanto à alegada ilegalidade 

das cláusulas contratuais de financiamento, impõe-se a obrigatoriedade de 

honrar o contratado, de modo que a pretensão do depósito do valor menor 

que o pactuado não elide a mora, tampouco possui o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

muito menos a manutenção na posse do veículo. (TJMT- AI 156883/2013, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/07/2014, Publicado no DJE 07/07/2014) 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO - DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR QUE O 

AGRAVADO ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – 

SÚMULA DE Nº. 380 DO STJ – INSURGÊNCIA CONTRA A CONCESSÃO DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

DA DECISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.I- O próprio Superior Tribunal de Justiça, 

estabeleceu a Súmula 380, a qual dispõe que a simples propositura da 

ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 

II- Portanto, é de se ver que inexiste qualquer dos pressupostos que 

possibilitariam a manutenção da liminar concedida pelo magistrado de piso, 

de modo que, a consignação dos valores não lhe é devida, devendo ainda, 

ser aplicadas todas as medidas previstas no contrato e àquelas 

decorrentes do seu inadimplemento. III- No tocante à decisão que deferiu a 

gratuidade da justiça em favor do agravado, tem-se que a decisão 

hostilizada não revela a possibilidade de imediata recorribilidade através 

do recurso de agravo de instrumento, porquanto, não se encontra 

elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. (TJMT - SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) Ademais, conforme dispõe 

os §§ 2º e 3º, do art. 330, do CPC, nas ações envolvam revisão da 

obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, 

os valores, em tese, tidos como incontroversos, deverão continuar sendo 

pagos na forma como foi convencionada. Conclusão. Diante do exposto: I. 

INDEFIRO todos os pedidos liminares. II. DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita, o que faço com base no artigo 98, caput, do CPC. III. Cite-se a 

parte requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências do art. 544, do Código de 

Processo Civil. IV. Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez 

que a pretensão trazida aos autos não admite autocomposição (art. 334, 

§4º, II, CPC). V. Contestada a ação, manifeste-se a parte requerente no 

prazo de 15 (quinze) dias. VI. Expeça-se o necessário. VII. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001106-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA PACHECO (REQUERENTE)

RODRIGO DA SILVA PACHECO (REQUERENTE)

LARISSA APARECIDA DA SILVA PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA DA COSTA OAB - MT20930-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES AUTOS N. 1001106-95.2018.811.0024 – PJE 

REQUERENTES: Vera Lúcia Pacheco, Rodrigo da Silva Pacheco e Larissa 

Aparecida da Silva Pacheco. REQUERIDO: ESPÉCIE: Alvará Judicial. 

Vistos, etc. Trata-se de procedimento especial de jurisdição voluntária 

com pedido de Alvará Judicial, proposto por VERA LÚCIA PACHECO, 

RODRIGO DA SILVA PACHECO e LARISSA APARECIDA DA SILVA 

PACHECO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, Agência 1772-8, c/c 

n. 17777-6. Este procedimento visa o levantamento do saldo deixado na 

conta do Banco do Brasil do Senhor MANOEL NEY BUENO PACHECO, que 

faleceu no dia 10/07/2014, cujos valores resultam da restituição de 

Imposto de Renda. Com a inicial foram carreados documentos (fls. 2-17). É 

o relato. Decido. Analisando os documentos, verifico que os requerentes, 

então representados pela esposa e filhos do falecido, todos maiores e 

capazes, e sendo os únicos herdeiros, resta demonstrado que possuem o 

direito para o levantamento dos valores depositados. Em razão do valor e, 

conforme a capacidade dos requerentes, desnecessária a participação do 

Ministério Público. Portanto, considerando que não há necessidade da 

abertura de inventário ou arrolamento para o resgate de valores 

depositados em conta, nos termos do art. 1.º, inciso V, da Lei Federal n. 

6.858/80, a medida requerida deve ser concedida aos requerentes. Eis o 

entendimento jurisprudencial: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ 

JUDICIAL. VALORES DEVIDOS AO FALECIDO. Os valores devidos e não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas 

iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na 

forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua 

falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento, conforme art. 1.º da Lei 

n.º 6.858/80. Não demonstrando a autora condição de dependente do 

falecido por ele habilitada perante a Previdência Social, tendo-lhe sido 

deferido posteriormente pensão por morte através de processo judicial, 

impunha-se o deferimento de alvará para liberação do PIS/FGTS também 

em favor dos herdeiros do falecido. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70036047074, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 10/11/2010) Portanto, 

tendo em vista os documentos carreados, a liberação dos valores é 

medida que se impõe, cujo Alvará Judicial deverá sair em nome do senhor 

RODRIGO DA SILVA PACHECO, habilitado pelos demais. DISPOSITIVO. I. 

DIANTE EXPOSTO, julgo procedente o pedido para determinar a expedição 

de ALVARÁ JUDICIAL em nome do senhor RODRIGO DA SILVA 

PACHECO, visando o levantamento dos eventuais valores depositados na 

conta n. 17777-6, Agência 1772-8, do BANCO DO BRASIL S/A. Extingo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Defiro os benefícios da assistência judiciária, nos termos da Lei 

Federal n. 1.060/50. Publique-se, Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 30 de outubro de 2018. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000196-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HENRIQUE MOSQUEIRO MARCANDELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA GOMES DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos nº 1000196-68.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de divórcio ajuizado por Arthur Henrique 

Mosqueiro Marcandeli, contra Marinalva Gomes de Sousa, sob o 

fundamento de que se casaram em 20.9.2014 e que encontram-se 

separados de fato, não havendo possiblidade reconciliação. Afirma que o 

casal não adquiriu dívidas, bem como não há bens a partilhar e que não 

houve nascimento nem adoção de filhos. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu pertinentes. Recebida a inicial, 

foi determinada a citação da requerida para tentativa de autocomposição 

no CEJUSC (ID 13437529). Citada, a requerente, por meio da Defensoria 

Pública, informou a impossibilidade no comparecimento da audiência 

designada, bem como manifestou favoravelmente a realização do divórcio 

(ID 15546682). É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que 

as partes estão de acordo quanto à realização do divórcio, motivo pelo 

qual deve ser homologado. Dispositivo. Diante o exposto, homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado nestes 
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autos e, por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto com resolução do mérito o presente processo, com 

fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Por conseguinte, 

decreto o divórcio do casal Arthur Henrique Mosqueiro Marcandeli e 

Marinalva Gomes de Sousa. Para tanto, expeça-se mandado de inscrição 

e averbação do divórcio conforme requerido pelas partes. As despesas 

do processo serão divididas igualmente entre as partes, sendo 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver (art. 90, §2° e §3° do CPC), pois a transação ocorreu antes da 

sentença. A responsabilidade das partes com as custas processuais 

ficará com exigência suspensa em face da gratuidade de justiça deferida, 

na forma do artigo 98, §3° do CPC. Sem prejuízo do acima exposto, 

oficie-se a Caixa Econômica Federal (Agência: 0686, Conta Poupança nº 

00020291/9, Operação: 013), para que proceda a exclusão do 2º titular da 

conta conjunta, Sr. Arthur Henrique Mosqueiro Marcandeli. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000498-97.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MOELER FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE REGINA CORREIA FIALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000498-97.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de conversão de separação judicial em 

divórcio judicial ajuizada por Antônio Carlos Moeler Fialho, contra Dulce 

Regina Correia, pelos motivos narrados na inicial. Em peça de ID Num 

14760078, a parte autora pleiteou pela desistência da ação. É o relatório. 

Decido. Analisando os autos, infere-se que antes mesmo que fosse 

recebida a ação, o requerente postulou por sua desistência. Dispositivo. 

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC. Por 

conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o 

que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010414-17.2010.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL MIGUELINA DA SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA OAB - MT0013335A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

ITAU SEGUROS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 773,07 (setecentos e setenta e três 

reais e sete centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-38.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 773,07 (setecentos e setenta e três 

reais e sete centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-62.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AMARO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 609,45 (seiscentos e nove reais e 

quarenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000578-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA SIBELI DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER LUCIO DE VIVEIROS OAB - MT0014448A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 716,90 (setecentos e dezesseis reais 

e noventa centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-73.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SOUZA DA SILVA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001004-73.2018.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIANA 

SOUZA DA SILVA SILVEIRA REQUERIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. 

Vistos etc. Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o 

comprovante de endereço legível, uma vez que o que consta nos autos é 

inteligível, para o cumprimento do requisito do art. 319, II, do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e 

volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 30 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000123-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 798,10 (setecentos e noventa e oito 

reais e dez centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro de 2018. 

Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN LEMES DO ROSARIO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e dezeseis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-27.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZUELINO ARRUDA DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001093-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ZANCHETA GIGLIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001093-96.2018.8.11.0024 REQUERENTE: FABIANA 

ZANCHETA GIGLIO REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos etc. 

Intime-se o promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, na forma do art. 321 do CPC, traga aos autos o 

comprovante de endereço atualizado, para o cumprimento do requisito do 

art. 319, II, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o 

prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

30 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-12.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZUELINO ARRUDA DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZUELINO ARRUDA DE MELO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARGARETH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 608,01 (seiscentos e oito reais e um 

centavo), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 88/2014 

CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-65.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ODILO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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DANIELA ALEXSANDRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-37.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARY CRISTINA GONCALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-66.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 604,45 (seiscentos e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-86.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CAROLINE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 551,16 (quinhentos e cinquenta e um 

reais e dezesseis centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 31 de outubro 

de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010405-16.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS ROSA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS OLIVEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13374/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010405-16.2014.8.11.0024. REQUERENTE: DOMINGOS ROSA DE 

SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Diante do que restou determinado no acórdão 

anexado ao id 10653545, CONVERTO o julgamento em diligência. Intime-se 

as partes para que apresente rol de testemunhas, máximo três, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser presumida a ausência de interesse. 

Havendo apresentação, designe-se audiência instrutória. Sem, concluso 

para sentença. Cumpra-se em observância ao disposto no Enunciado n° 

33 do Fonaje. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-54.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEIA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BRAGA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010094-54.2016.8.11.0024. REQUERENTE: NILCEIA DA SILVA FREITAS 

REQUERIDO: MANOEL BRAGA DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se o caso 

de reclamação que NILCEIA DA SILVA FREITAS promove em face de 

MANOEL BRAGA DE OLIVEIRA, em que a autora informa que havia 

contratado o requerido para realizar uma construção em sua residência e 

que o mesmo não terminou o serviço. Relata que não tinha condições 

financeiras de efetuar o pagamento do serviço parcialmente realizado e 

com isso comprou uma “rack” em seu nome e que o requerido se 

comprometeu a terminar o serviço como contraprestação, o que não foi 

feito. Finaliza informando que possui valores a receber e por isso quer 

que o requerido seja compelido a efetuar o pagamento. Pois bem, 

convertido o julgamento em diligencia para intimar o requerido a apresentar 

rol de testemunhas, o mesmo se manteve inerte (id 14626974). No entanto, 

a autora no id 1165050 requereu expressamente a designação da 

audiência de instrução, inclusive já apresentando seu rol de testemunhas. 

Desta forma, visando evitar o cerceamento de defesa diante da 

controvérsia dos fatos, designe-se a audiência de instrução, intimando a 

parte autora a levar suas testemunhas independente de intimação, 

conforme orienta o artigo 34 da lei 9.099/95. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme 

Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIELLI ROSA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000075-40.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOZIELLI ROSA DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. A publicação do despacho determinando a juntada do 

comprovante de endereço se deu em 05/06/2018 e a autora apresentou o 

documento apenas em 24/07/2018, após o trânsito em julgado da sentença 

que extinguiu o feito e com o processo já remetido ao arquivo, 

operando-se os efeitos da coisa julgada formal. Portanto, não recebo a 

petição constante do id 14347031. Decisão sujeita à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 

da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 31 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000077-10.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO APARECIDO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ATAIDE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000077-10.2018.8.11.0024. REQUERENTE: CICERO APARECIDO DE 

JESUS REQUERIDO: FRANCISCO ATAIDE DE SOUZA Vistos etc. Converto 

o julgamento em diligência para que o requerido se manifeste em 10 (dez) 

dias quanto ao vídeo apresentado após a contestação, em obediência ao 

princípio do contraditório e ampla defesa. Decisão sujeita à homologação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz 

d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 31 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FORTES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos, etc. I – Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. 

II - No que tange ao pedido de antecipação de tutela, temos a ressaltar que 

são imprescindíveis para sua concessão, dois requisitos, quais sejam, a 

verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo 

Civil. É inegável a presença do primeiro requisito, uma vez que, a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica ocasiona perigo de dano, 

causando diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço 

essencial. O fundado receio de dano irreparável também é manifesto, em 

razão de inevitáveis transtornos em permanecer enquanto discute a ação, 

sem o fornecimento de energia, inclusive, para os mais essenciais 

serviços, como ter mantimentos sob refrigeração. O que, é certo, culmina 

em diversos danos, conforme já apontado na inicial. CONCLUSÃO. Diante 

do exposto, presentes os requisitos necessários para sua concessão, 

defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a 

parte requerida se abstenha em suspender o fornecimento da energia 

elétrica da unidade consumidora descrita na inicial, enquanto perdurar a 

discussão judicial acerca dos valores. III- Aguarde-se a realização de 

audiência de conciliação. IV- Proceda-se à citação, via correio, com aviso 

de recebimento da parte reclamada, cientificando-a de que deverá 

comparecer o seu representante, e, ainda, de que não havendo acordo, 

terão o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de defesa escrita, 

ambos sob pena de revelia. V- Intimem-se a reclamante e seu advogado, 

da audiência a ser designada, cientificando o(a) primeiro(a) de que sua 

ausência ao ato importará na extinção do processo nos termos do art. 51, 

inciso I da Lei 9099/95. VI- Intimem-se. VII- Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CRIVELLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos, etc. I – Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. 

II - No que tange ao pedido de antecipação de tutela, temos a ressaltar que 

são imprescindíveis para sua concessão, dois requisitos, quais sejam, a 

verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo 

Civil. É inegável a presença do primeiro requisito, uma vez que, a 

suspensão no fornecimento de água ocasiona perigo de dano, causando 

diversos transtornos ao usuário, pois se trata de serviço essencial. O 

fundado receio de dano irreparável também é manifesto, em razão de 

inevitáveis transtornos em permanecer enquanto discute a ação, sem o 

fornecimento de água, inclusive, para os mais essenciais serviços, como 

alimentação e banho. O que, é certo, culmina em diversos danos, 

conforme já apontado na inicial. DISPOSITIVO. Diante do exposto, 

presentes os requisitos necessários para sua concessão, defiro o pedido 

de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a parte requerida 

se abstenha em suspender o fornecimento da água da unidade 

consumidora descrita na inicial, enquanto perdurar a discussão judicial 

acerca dos valores. III- Aguarde-se a realização de audiência de 

conciliação. IV- Proceda-se à citação, via correio, com aviso de 

recebimento da parte reclamada, cientificando-a de que deverá 

comparecer o seu representante, e, ainda, de que não havendo acordo, 

terão o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação de defesa escrita, 

ambos sob pena de revelia. V- Intimem-se a reclamante e seu advogado, 

da audiência a ser designada, cientificando o(a) primeiro(a) de que sua 

ausência ao ato importará na extinção do processo nos termos do art. 51, 

inciso I da Lei 9099/95. VI- Intimem-se. VII- Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000845-33.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA OAB - MT13769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000845-33.2018.8.11.0024 COMERCIAL LUAR EIRELI - EPP MUNICÍPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição 
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devidamente instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo, 

de modo que a ação monitória é pertinente contra a Fazenda Pública (art. 

700, §6º, do NCPC). DEFIRO, pois, de plano, a expedição do mandado de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias nos termos pedidos na inicial 

(art. 701 do NCPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu 

cumpra, ficará isento de custas processuais (art. 701, § 1°, do NCPC). 

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em favor do (s) patrono (s) 

da parte autora no patamar de 5% (cinco) por cento do valor atribuído à 

causa (art. 701 do NCPC). Conste, ainda, do mandado, que, no prazo de 

30 (trinta) dias, o réu poderá oferecer embargos, e que, não cumprindo a 

obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 702 do NCPC). No mais, consigne-se que em 

idêntico prazo, desde que reconheça o crédito do autor e comprove o 

pagamento de 30% (trinta por cento) do valor, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, poderá o réu requerer o parcelamento do 

restante da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês, hipótese que 

importará em renúncia ao direito de opor embargos (NCPC, art. 701, §5º, 

c/c art. 916, “caput” e §6º). CITE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-28.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARCELINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE OAB - MT25115/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000910-28.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ELZA MARCELINA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais por Busca e 

Apreensão de Veículo após a quitação da parcela em atraso que ELZA 

MARCELINA DE OLIVEIRA promove em face de BANCO ITAÚ – UNIBANCO 

S/A, buscando a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

pelos danos morais sofridos ante a apreensão do seu veículo, mesmo 

após a quitação integral do valor devido. Devidamente citada, em sede de 

contestação a ré, requer a improcedência do pedido, diante da 

regularidade da cobrança, haja vista a inadimplência da autora. Vislumbro 

que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Sem preliminares, 

passo a análise do MÉRITO. Entendo que razões assistem a autora, 

merecendo retoque somente quanto ao valor da indenização. Importante 

frisar que o próprio Magistrado, quando da decisão que deferiu a 

restituição do bem, informa que o autor (ora requerido) não cumpriu com a 

obrigação que lhe cabia de manter os dados atualizados quanto ao 

adimplemento da obrigação. Segue a decisão proferida na ação de busca 

e apreensão n. 1000136-95.2018.8.11.0024 (id 15353761), in verbis: “(....) 

Inicialmente, é relevante destacar que a presente ação foi recebida no dia 

17.04.2018, oportunidade em que foi deferida a liminar, a qual foi cumprida 

no dia 24.5.2018. Da exordial, verifica-se que foi a inadimplência da 

parcela nº 21 de 36, vencida em 15.1.2017, que deu ensejo ao 

ajuizamento da presente ação. Após o cumprimento da liminar, dentro do 

prazo especificado no art. 3º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69, a requerida 

demonstrou que havia quitado todas as prestações vencidas até o mês de 

maio do corrente ano. Desse modo, conclui-se que, das 36 (trinta e seis) 

parcelas consignadas no contrato, 25 (vinte e cinco) estariam quitadas, 

por meio de pagamentos efetivados nos dias 23.4.2018, 8.5.2018 e 

24.5.2018, conforme comprovantes anexados aos autos. Posteriormente, 

em 6.6.2018, a requerida acostou aos autos, comprovante do depósito do 

valor remanescente, o que evidencia a quitação integral do débito, 

conforme admitida pelo autor. Com efeito, da dinâmica exposta alhures, 

infere-se que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, o saldo devedor era diferente (menor) daquele mencionado na 

inicial, mas a parte autora não cumpriu com a obrigação que lhe cabia de 

manter tais dados atualizados. Assim sendo, diante da integral quitação do 

débito, inclusive com o pagamento de parte das parcelas em momento 

anterior ao cumprimento da ordem liminar, não se mostra razoável impor à 

requerida as despesas relativas à restituição do bem que foi levado para 

outro Estado. (....)”. (Sem grifos no original) Diante da decisão exarada 

pelo D. Magistrado, a questão quanto ao adimplemento ou não da 

obrigação já está superada. A autora efetuou tempestivamente a 

purgação da mora e cabia ao requerido, avisar o juízo para que a 

apreensão fosse obstada, evitando assim que a autora passasse por 

transtornos desnecessários. Ao não tentar impedir a apreensão do 

veículo, mesmo tendo ciência do adimplemento dos valores devidos, o 

requerido violou o artigo 5º do CPC que determina: Art.5º. Aquele que de 

qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a 

boa-fé. Diante de tal princípio, é considerado inadmissível o 

comportamento que tem como objeto atrasar o processo ou colocar 

dificuldades para a parte contrária e assim prejudicá-la. O prejuízo da 

autora neste caso é evidente, pois o veículo foi apreendido em 24/05/2018 

(id 15353759) e restituído apenas em 03/07/2018 (id 15353762). É 

evidente, portanto, o ato ilícito praticado pelo requerido que tomou posse 

de bem móvel sobre o qual não havia mais razão para a apreensão. Em 

assim sendo, tal atitude causou na autora um constrangimento, que vai 

além do mero aborrecimento e que merece ser indenizado. Desta forma, o 

valor da compensação por danos morais deve ser arbitrado em 

consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim 

de não conduzir ao enriquecimento sem causa da vítima, nem ser 

considerado irrisório ou mesmo indiferente para o ofensor. Com base nas 

citadas balizas, a quantia de R$ 8.000,00, atende com presteza às 

particularidades do caso concreto. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, 

devendo incidir a correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação. Defiro o pedido de justiça gratuita. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Chapada dos Guimarães, 30 de outubro de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-77.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRINDINA ANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA OAB - MT21686/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONO LEVE DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000079-77.2018.8.11.0024. REQUERENTE: IRINDINA ANA RODRIGUES 

REQUERIDO: SONO LEVE DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS LTDA - ME 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Trata-se de ação proposta por Irindina Ana Rodrigues em 

face de Sono Leve Distribuidora de Enxovais Ltda - ME. Analisando os 

autos, observa-se que as partes transigiram conforme minuta de acordo 

(ID 15850186) e ficou determinado que os pagamentos das parcelas do 

acordo serão depositados na conta corrente do causídico da autora. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 
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sentença o acordo supra, atribuindo-lhe força de título executivo. Tendo 

em vista que falta apenas uma parcela para o cumprimento total do 

acordo, e em atenção ao princípio da economia processual, suspenda-se 

o feito até a notícia do adimplemento total. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-47.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000469-47.2018.8.11.0024. REQUERENTE: VAGNO DA SILVA PEDROSO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para efetuar a 

apresentação do comprovante de endereço em nome próprio ou 

comprovar vínculo com o terceiro alheio a lide, sob pena de extinção (ID id 

14707465). No entanto, o mesmo quedou-se inerte, NÃO atendendo ao 

chamado judicial (id 16159010). A comprovação do domicílio indicado na 

inicial é indispensável para o ajuizamento da ação, pois além de verificar a 

competência territorial ainda comprovaria a legalidade ou não da inscrição 

do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, trata-se 

de documentação relativamente fácil de se obter. O artigo 321, parágrafo 

único do CPC é claro ao informar que não cumprida a diligencia, o juiz 

indeferirá a petição inicial, in verbis: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligencia, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. Importante ainda registrar que é desnecessária 

a intimação pessoal da parte para responder ao chamado judicial 

conforme o disposto no art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo transcrito: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) §1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo 

Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do indeferimento da inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010573-52.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRADILENE ALVES DE SOUZA TRANSPORTES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT0015374A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN CRISTINA AMORIM ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ABADIA AZAIR PEREIRA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)

SILVESTRE RODRIGUES SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010573-52.2013.8.11.0024. EXEQUENTE: IRADILENE ALVES DE SOUZA 

TRANSPORTES - ME EXECUTADO: VIVIAN CRISTINA AMORIM 

ALBUQUERQUE Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO. DECIDO. O procedimento dos 

Juizados Especiais prevê expressamente a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.099/95, art. 53, § 4º). O exequente devidamente 

intimado para manifestar quanto a existência de bens passíveis de 

penhora, quedou-se inerte (ID 15732182). O legislador ao estabelecer no 

parágrafo 4º, do artigo 53, da lei 9099/95, que o processo seria extinto 

quando não encontrados bens do devedor, não facultou ao interprete 

qualquer mitigação de seu mandamento. Não fosse a intenção do 

legislador a imediata extinção nada teria dito a respeito, trazendo assim a 

aplicação subsidiária do CPC. Ante o exposto e considerando a ausência 

de bens penhoráveis, opino pela EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000242-91.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERENICE MARTINS LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000242-91.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: ERENICE MARTINS LOPES 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a 

extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada 

realizou o pagamento da condenação (id 16047898) e a parte reclamante 

concordou com o depósito, requerendo o levantamento da importância (id 

n ° 16074212). Considerando que o causídico tem procuração com 

poderes para receber e dar quitação, além de levantar alvará (id 

5617565), é medida de rigor determinar a expedição do alvará judicial 

eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de 

mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da 

presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a expedição do 
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Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados fornecidos no id 

16074212. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 30 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010095-15.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILEIA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010095-15.2011.8.11.0024. REQUERENTE: FRANCISCO MARIANO DA 

SILVA REQUERIDO: LUCILEIA DE MOURA Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Estes autos 

se encontram paralisados sem qualquer andamento desde o ano de 2011. 

Conforme consta do id 1118067, o patrono do autor informou que não 

tinha interesse em continuar patrocinando a causa, requerendo a 

intimação do autor para constituir novo advogado. Assim, o pedido foi 

deferido, determinando-se a intimação do autor para constituir novo 

advogado. Ocorre que não foi possível a localização do autor, visto que o 

mesmo não foi encontrado no endereço fornecido, conforme se verifica 

do id 1118072. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento 

no sentido da admissibilidade da extinção do processo por abandono da 

causa, na hipótese de não ser encontrada a parte autora, para intimação, 

no endereço fornecido na exordial. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO POR CARTA. 

MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO. 

VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa possível promover a 

intimação do autor para dar andamento ao processo por carta registrada, 

desde que não haja questionamento acerca do efetivo recebimento do 

comunicado, e que tal providência tenha sido requerida pelo réu. 

Precedentes. 2. Na hipótese de mudança de endereço pelo autor que 

abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo após 

o envio de correspondência ao endereço que fora declinado nos autos. 3. 

(...) 4. A parte que descumpre sua obrigação de atualização de endereço, 

consignada no art. 39, II, do CPC, não pode contraditoriamente se furtar 

das consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não 

logrou êxito em sua comunicação, tal fato somente pode ser imputado à 

sua desídia. 5. Recurso especial improvido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1299609 

/ RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe. 28/08/2012)”. Verifica-se que 

desde 2011 o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no 

art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III 

- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, opino 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de Outubro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000658-93.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000658-93.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: SUENCIA CAROLINE DE 

OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A parte requerida 

efetuou o pagamento da condenação (id 16031041) e a parte requerente 

concordou com o depósito, requerendo a expedição de alvará para 

levantamento dos valores (id 16095464). Considerando que a causídica 

tem procuração com poderes de receber e dar quitação, bem como 

levantar alvará (id 4495412), é medida de rigor determinar a expedição do 

alvará judicial eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino 

pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

expedição do Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos dados 

constantes no id 16095464. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SORAYA RONDON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000664-32.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANDERSON DE AZEVEDO 

AQUINO REQUERIDO: SORAYA RONDON DA SILVA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, verifico que na 

audiência de conciliação realizada a parte autora foi pessoalmente 

intimada para fornecer novo endereço do réu para citação. (id 15222040) 

No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo. (id 16182837) Com isso, o 

promovente não acostou aos autos o documento solicitado, portanto, NÃO 

atendeu ao chamado judicial. Desta forma, não há motivos para que este 

processo continue tramitando, notadamente quando aquele que mais 

deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado 

judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I e III do Novo 

Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão da falta de observância ao chamado judicial. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 
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____________________________________________________________

_________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-55.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000462-55.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA ROSA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O Juízo ao receber o presente feito para a 

prolação de sentença converteu o julgamento em diligência, determinando 

que a parte autora emendasse a inicial para corrigir o valor da causa, 

anexar comprovante de endereço legível, juntar documentos que 

comprovem a hipossuficiência e ainda o demonstrativo de negativação 

emitido pelo órgão em que consta a restrição sob pena de extinção 

processual (ID 14415233). No entanto, a mesma quedou-se inerte, NÃO 

atendendo ao chamado judicial (ID 16187881). Intimada por despacho para 

a emenda da inicial, não o fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem 

julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, nos 

moldes do artigo 321 do NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo 

transcrita: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: (...) §1º A extinção do processo independerá, em 

qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I do Novo Código de Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INICIAL, ante a autora não promover a diligência que lhe 

competia. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-98.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA KAROLINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010018-98.2014.8.11.0024. REQUERENTE: PAULA KAROLINE DA SILVA 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência através de petição no ID 16037580. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010028-45.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010028-45.2014.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIO CORREA DE 

MORAES REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16038162. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-06.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FELIX PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010147-06.2014.8.11.0024. REQUERENTE: ROSANGELA FELIX PEREIRA 

REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência através de petição no ID 16065939. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 
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9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-22.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NOELMAR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT10868/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010133-22.2014.8.11.0024. REQUERENTE: NOELMAR MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 16049890. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LEMOS DOS REIS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000693-82.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LEONARDO LEMOS DOS REIS 

DE ANDRADE REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de rendimento. 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A autora não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARES Afasto 

a preliminar de litispendência, posto que o processo de n. 

8059313-37.2018.811.0001 em trâmite perante o 4º Juizado Especial Cível 

de Cuiabá foi ajuizado posteriormente a presente demanda, devendo este 

processo em trâmite perante o Juizado Especial de Chapada dos 

Guimarães permanecer em andamento, por ser o mais antigo, conforme 

determina o artigo 337,§1º do CPC. Também afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir, uma vez que no caso em destaque não é necessário o 

esgotamento da via administrativa para pleitear o direito na esfera judicial, 

visto que a busca da solução da controvérsia na esfera judicial a todos 

assiste, estando tal direito previsto na Constituição Federal, bem como no 

artigo 3º do NCPC que prevê que não se excluirá da apreciação 

jurisdicional ameaça ou lesão a direito. PREJUDICIAL DE MÉRITO / 

PRESCRIÇÃO Não há que se falar em prescrição do pedido de indenização 

por dano moral com fundamento no artigo 206, V do Código Civil, visto que 

o caso diz respeito a suposta má prestação dos serviços oferecidos pelo 

requerido e por isso, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Sendo 

assim, o prazo a ser aplicado é o de 05 anos previsto no artigo 27 do CDC, 

in verbis: Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Assim, a ação foi ajuizada dentro do prazo 

estabelecido no artigo supracitado, razão pela qual rejeito a prejudicial. 

Ultrapassados tais questionamentos, passo ao exame do MÉRITO. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida por Leonardo Lemos dos Reis de Andrade 

em face de Banco Bradesco Cartões S/A. Em síntese, aduziu a 

proponente que vem sofrendo cobrança indevida por parte da Requerida 

referente ao débito de R$ 264,13, o qual ele desconhece e que resultou na 

indevida inserção de seu nome do cadastro de inadimplentes do 

SPC/SERASA/SCPC. A requerida por seu turno, informou que adotou 

todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato 

jurídico, que a reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

as faturas do cartão de crédito em nome do autor que comprovam a 

utilização do mesmo. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente a relação contratual, os serviços foram 

prestados à parte e não impugnados satisfatoriamente pelo autor. A 

requerida anexou faturas do cartão de crédito relativas ao ano de 2013 a 

2015 referente ao cartão de crédito com final 9303 (id 15794428, pág. 1 a 

19) e as faturas relativas ao ano de 2013 referente ao cartão de crédito 

com final 9304 (id 15794428, pág. 20 a 25) que comprovaram a evolução 

da dívida, registrando inclusive pagamentos e efetiva utilização do cartão. 

Pelo que consta destes documentos o autor mantinha relação com a 

requerida. E também por eles, há demonstração de dívidas pagas por 

meses seguidos o que afasta por completo a possibilidade de fraude, pois 

fraudadores não pagam, bem como indica a existência de dívida em 

aberto, o que ensejou a negativação de seu nome. Com efeito, tendo o 

autor ficado em mora, ao deixar de pagar o valor correspondente a dívida 

contraída perante o Banco Bradesco Cartões S/A, incumbia fazer prova 

da quitação da dívida, o que demonstraria a alegada ilicitude da 
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negativação de seu nome, sendo que desse ônus não se desincumbiu. 

Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do novo Código de 

Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito”, não cabendo à requerida fazer prova negativa. 

Desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, 

bem como a sua inadimplência, não há que se falar em negativação 

indevida. Inexistem, pois, motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida 

inexistindo assim, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Portanto, os elementos constantes dos 

autos não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto 

isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar 

a reclamante no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010479-36.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

STYVERSON DAHER OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CAROL DE OLIVEIRA 04049971127 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010479-36.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: STYVERSON DAHER OLIVEIRA 

EXECUTADO: DAIANE CAROL DE OLIVEIRA 04049971127 Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Conforme consta do id 9802316, o patrono do autor informou que 

foi empossado em cargo público e por tal motivo, não poderia permanecer 

patrocinando a causa, requerendo assim a intimação do autor para 

constituir novo advogado. Assim, o pedido foi deferido, determinando-se a 

intimação do autor para constituir novo advogado (id 10471868). Ocorre 

que não foi possível a localização do autor, visto que o mesmo não foi 

encontrado no endereço fornecido, conforme se verifica do id 12578568. 

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido da 

admissibilidade da extinção do processo por abandono da causa, na 

hipótese de não ser encontrada a parte autora, para intimação, no 

endereço fornecido na exordial. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO POR CARTA. 

MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO. 

VALIDADE. 1. A jurisprudência do STJ reputa possível promover a 

intimação do autor para dar andamento ao processo por carta registrada, 

desde que não haja questionamento acerca do efetivo recebimento do 

comunicado, e que tal providência tenha sido requerida pelo réu. 

Precedentes. 2. Na hipótese de mudança de endereço pelo autor que 

abandona a causa, é lícito ao juízo promover a extinção do processo após 

o envio de correspondência ao endereço que fora declinado nos autos. 3. 

(...) 4. A parte que descumpre sua obrigação de atualização de endereço, 

consignada no art. 39, II, do CPC, não pode contraditoriamente se furtar 

das consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não 

logrou êxito em sua comunicação, tal fato somente pode ser imputado à 

sua desídia. 5. Recurso especial improvido. (STJ, 3ª Turma, REsp 1299609 

/ RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe. 28/08/2012)”. Verifica-se que 

desde 2017 o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo Civil, no 

art. 485, inc. III, veja-se: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III 

- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;” Ante ao exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, opino 

pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do 

comprovado abandono de causa. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de Outubro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010229-37.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LUZIA FERREIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT0014532A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010229-37.2014.8.11.0024. EXEQUENTE: SEBASTIANA LUZIA FERREIRA 

DE MORAES EXECUTADO: CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME, 

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Insta salientar, que foi expedida intimação para a reclamante se 

manifestar, todavia, a autora se manteve inerte conforme certidão inserida 

nos autos: “Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida nos 

presentes autos, porém, até apresente data a parte exequente não se 

manifestou. Dessa forma,em cumprimento ao despacho retro, remeto os 

autos conclusos para sentença. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de 

outubro de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin. Gestora Judiciária” 

Trata-se de execução de sentença em que a autora havia requerido a 

suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para localização 

de bens do devedor passiveis de penhora. No entanto, o processo se 

encontra paralisado desde novembro/2017, sem qualquer manifestação 

das partes. Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, que: Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e 

as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I e III, 

do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução do mérito em razão do comprovado abandono de causa. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-47.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MAGNO PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

DARCI MELO MOREIRA OAB - MT2626/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES OAB - SP0208972A (ADVOGADO(A))

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010045-47.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ROBERTO MAGNO PINTO DE 

SOUZA REQUERIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada 

realizou o pagamento voluntário (id 13341377) e a parte reclamante 

concordou com os valores (id 13722521). Posteriormente a parte autora 

levantou a integralidade do valor depositado pelo requerido através do 

Alvará Eletrônico N° 427665-5/2018, dando por satisfeita a obrigação. 

Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000669-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000669-54.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: DIEGO REIS CARMONA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Cuida-se 

de ação de execução de título extrajudicial fundada em honorários 

advocatícios que DIEGO REIS CARMONA promove em face de ESTADO DE 

MATO GROSSO, devidos pela sua atuação como defensor dativo em 7 

(sete) processos em trâmite perante a Comarca de Chapada dos 

Guimarães. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso 

firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO – FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO CASO DE 

PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 9.174,55 (nove mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e 

cinco centavos). O Estado devidamente citado concordou com os valores 

cobrados pelo exequente (id 15385087). Pois bem. É cediço que não 

havendo ou sendo insuficiente a Defensoria Pública local, ao juiz é 

conferido o poder-dever de nomear um defensor dativo ao hipossuficiente 

ou revel. Essa nomeação do advogado dativo permite a realização dos 

atos processuais, assegurando ao acusado o cumprimento dos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, tendo 

sido comprovada a atuação da exequente, como defensor dativo, 

designado através de determinação judicial, para o patrocínio de defesa 

em juízo de pessoa carente, a consequência lógica é a existência de 

direito à remuneração relativamente à prestação dos serviços 

profissionais. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

do pedido inaugural para homologar o cálculo constante do requerimento 

inicial a acompanhar a correspondente emissão de Certidão de Crédito. 

ORDENO a expedição de OFICIO REQUISITÓRIO, conforme determina o 

Provimento nº 11/2017-CM em nome de DIEGO REIS CARMONA e 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça para satisfação do crédito. Sem 

custas e honorários advocatícios, conforme dispõe os artigos 54 e 55 da 

lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-19.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000445-19.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DIVINA MARIA LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Recebo os embargos, pois preenchidos os pressupostos 

recursais de admissibilidade. Todavia, no mérito, tenho que não assiste 

razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas 

sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do novel 

Código de Processo Civil. No caso dos autos, a despeito da irresignação 
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tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos 

pressupostos legais- omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo 

ao acolhimento dos presentes embargos. Em verdade, o que pretende a 

Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre 

questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios 

interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos 

declaratórios. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no art. 

1.022 do Código de Processo Civil, opino pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o 

prazo para eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010502-79.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS PRIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010502-79.2015.8.11.0024. REQUERENTE: JOSE LUIZ DOS SANTOS 

PRIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 

38 da Lei 9.099/1995. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do 

MÉRITO. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento 

voluntário (id 14071589) e a parte reclamante concordou com os valores 

(id 14108873). Posteriormente a parte autora levantou a integralidade do 

valor depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 

445621-1/2018, dando por satisfeita a obrigação. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010393-31.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES JUVENAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT0019613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010393-31.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: ALBERTO ALVES JUVENAL 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a 

extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da 

presente execução se encontra devidamente solucionado. A parte 

requerida efetuou o pagamento da condenação (id 16098876) e a parte 

requerente concordou com o depósito, requerendo a expedição de alvará 

para levantamento dos valores (id 16164388). Considerando que o 

causídico tem procuração com poderes de receber e dar quitação, bem 

como levantar alvará (id 1168091), é medida de rigor determinar a 

expedição do alvará judicial eletrônico para finalização da demanda. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

DETERMINO a expedição do Alvará Judicial Eletrônico a promovente pelos 

dados constantes no id 16164388. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de outubro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000628-58.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (EXECUTADO)

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000628-58.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: MARA CRISTINA DA SILVA 

EXECUTADO: PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT, MUNICÍPIO 
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DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Cuida-se de cumprimento de 

sentença no valor total de R$ 10.842,69 ante ao trânsito em julgado da 

sentença proferida no id 11832259. Regularmente intimada, a Fazenda 

Pública não opôs embargos à execução (Id 16158687). Analisando os 

cálculos da autora, constata-se que estes foram elaborados de acordo 

com os parâmetros oficiais indicados por este juízo na sentença. Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para homologar o 

cálculo apresentado pela parte exequente na petição/planilha, no valor de 

R$ 10.842,69 (dez mil oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e 

nove centavos), referente a condenação imposta na sentença proferida 

no processo de conhecimento. (id 11832259) As contas correntes nos 

quais os valores devem ser depositados já foram detalhadas na petição 

constante do id 12607289. Intime-se a parte executada para pagamento do 

valor constante do título executivo judicial, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, nos termos do artigo 13, I, da Lei 12.153/2009. Expeça-se 

ofício no valor homologado, devendo a Fazenda Pública atentar-se quanto 

às deduções legais. Decorrido o prazo e comprovado o pagamento, 

arquive-se. Caso contrário, decorrido o prazo, sem manifestação do 

executado sobre o pagamento, retornem os autos conclusos para 

BACENJUD (art. 13, §1º da Lei 12.153/2009) Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000609-81.2018.8.11.0024. REQUERENTE: HELENITA RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de outras provas. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça. No 

entanto, acosta apenas a declaração de hipossuficiência 

desacompanhada de outros documentos que comprovem sua situação 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARES 

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que no caso em 

destaque não é necessário o esgotamento da via administrativa para 

pleitear o direito na esfera judicial, visto que a busca da solução da 

controvérsia na esfera judicial a todos assiste, estando tal direito previsto 

na Constituição Federal, bem como no artigo 3º do NCPC que prevê que 

não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 

Afasto também a preliminar de inépcia da petição inicial ante a ausência de 

comprovante de endereço em nome da autora, diante dos esclarecimentos 

constantes na petição de id 15518664 Ultrapassado tais questionamentos, 

passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. indenização por danos morais promovida por HELENITA 

RODRIGUES PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, 

aduziu a proponente que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos 

de proteção ao crédito pela requerida no valor de R$ 105,66 (cento e 

cinco reais e sessenta e seis centavos) inserida em 19/05/18. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O ônus da prova, nas ações declaratórias 

negativas, não se distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), 

pois a demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência 

pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de 

sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 
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desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação 

(19/05/18). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 105,66 

(cento e cinco reais e sessenta e seis centavos) inserida em 19/05/18 

discutido nos autos; INDEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de outubro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000927-64.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EVALDINA DE ALVARENGA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, BANCO GMAC S.A., BANCO SAFRA S A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se o caso de Ação de indenização por 

danos morais c/c danos materiais que EVALDINA ALVARENGA promove 

em face de BV FINANCEIRA, BANCO GMAC e BANCO SAFRA, alegando 

resumidamente que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pelos requeridos e que não possui qualquer relação negocial com 

eles, pugnando assim, pelo pagamento de indenização pelos danos 

morais. Registra-se que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. Pois bem. 

Analisando detidamente todos os documentos anexados aos autos, 

observo que não assiste qualquer razão a autora. Não existe nenhuma 

anotação nos órgãos de proteção ao crédito, capaz de justificar a 

presente ação ou ainda a existência de qualquer dano moral indenizável. 

Ao analisar o documento juntado no id 15416970 é de fácil constatação 

que os nomes dos requeridos constam como “REGISTRO DE CONSULTAS” 

e não como restrição de crédito propriamente dito. O registro de consulta 

nada mais é que um mero indicador de atividade de crédito e não configura 

uma informação negativa sobre o CPF. Inclusive no próprio documento 

anexado pela autora está escrito em letras garrafais que tais “consultas 

realizadas não são informações desabonadoras não devendo 

constituir-se em fator restritivo de crédito”. Outrossim, a defesa 

apresentada pelo requerido BANCO GMAC S/A também colacionou aos 

autos os documentos constantes dos ids 15945819, 15945821, 15945823 

e 15945825 que confirmam a inexistência de qualquer restrição em nome 

da autora. Portanto, não havendo restrição creditícia no nome da autora, 

impossível se falar em dano moral a ser indenizado. DA LITIGANCIA DE 

MÁ-FÉ A parte autora faz a seguinte alegação em sua petição inicial: “Dia 

dezoito de setembro de dois mil e dezessete, a promovente, pessoa 

simples de poucas posses deparou-se com o seu nome indevidamente 

incluído no rol de maus pagadoras. Desse modo, diversos infortúnios tem 

suportado devido a essa ilegalidade. Assim, socorre-se à esse Douto 

Juízo, fim de que essa ilegalidade seja reparada. Pois, a autora 

desconhece tal fato. Não tem. Nem teve relação com a parte promovida. 

Tem consciência de que não deve. E não teme. E por confiar na justiça. 

Aqui está . Ademais, admira-se Excelência, haja vista que aguarda que as 

promovidas provem que relação entendem ter com a autora. As provas do 

que essa operária defende foram devidamente juntadas aos presentes 

autos. Ao fim Douto Juízo, é essencial registrar que, essa autora possui a 

sua consciência tranqüila, no sentido de que dentre as promovidas que 

indevidamente incluíram o seu nome no rol de maus pagadores, a mesma 

só se relacionou com CLARO, inclusive sua vida financeira está e, sempre 

esteve em ordem, com todos, inclusive com essa ultima, que não está 

entre os promovidos dessa presente demanda. Assim sendo, como as 

provas são claras, e boa fé da promovente é incontestável. Requer 

justiça”. É evidente que a demandante litiga de má-fé. Os documentos 

juntados por ela própria são provas irrefutáveis desta situação. Importante 

também destacar, que mesmo após as defesas apresentadas, a autora 

em sede de impugnação, continuou sustentando a hipótese de inserção 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, alterando portanto, a verdade 

dos fatos. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se 

posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência, 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser rateado 

entre os réus. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento 

das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que 

sugiro seja fixado no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada 

requerido, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto 

isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da causa que deverá ser rateado entre os 

requeridos, bem como ao pagamento das custas do processo e 

honorários advocatícios que sugiro seja fixado no montante de R$ 500,00 

(quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DEFIRO o 

pedido de gratuidade da promovente, diante dos documentos anexados 

com a petição inicial. Desta forma, fica sobrestada a cobrança dos 

honorários e custas processuais (Art. 98, §3º do CPC), mas não da multa 

processual que poderá ser cobrada (Art. 98, §4º do CPC). Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de agosto de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000843-63.2018.8.11.0024. REQUERENTE: INGREDY LUANNA DA MATA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte autora solicitou a gratuidade da justiça anexando aos autos 

unicamente a declaração de hipossuficiência sem comprovantes de 

rendimentos ou documentos que confirmem sua situação. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos da 

autora procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. indenização por danos morais que INGREDY LUANA 

promove em face de TELEFONICA BRASIL S.A. Em síntese, aduz o 

proponente que houve inserção de seu nome no Cadastro de Proteção ao 

Crédito por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 

121,09, inscrita em 29/03/18. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a reclamante contraiu dívida 

inadimplida referente a serviços de telefonia. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor da consumidora. Nota-se 

que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que não 

juntou aos autos contrato, histórico de ligações realizadas e ordens de 

serviços, apenas telas sistêmicas que, por si só, não se revelam 

suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a 

legitimidade do débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A 

respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema 

digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da 

contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e 

sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por 

isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como 

impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços 

de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte 

sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a 

efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, 

entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a 

Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Há, 

sim, um desencadeamento de consequências, já que a inexistência de 

qualquer tipo de vínculo obrigacional entre as partes implica 

consequentemente a inexistência de qualquer dívida, e, não havendo 

débito, a inscrição do nome da autora no banco de restrição ao crédito é 

ilegal, e enseja, por si só, a responsabilidade da requerida. Contudo, é de 

salientar que ao examinar o extrato do SPC/Serasa constante do id 

15146325, verifica-se que existem outras negativações anteriores, motivo 

para afastar qualquer alegação de danos morais. Dispõe a súmula 385 do 

STJ nos seguintes termos: Súmula 385 - Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, 

em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ. 

Assim, vê-se que a parte autora é devedora contumaz, não engendrando 

qualquer tipo de indenização a negativação de seu nome, ainda que se 

admita irregular, quando o crédito já está comprometido por outras 

restrições, o que retira o nexo causal. Desta forma, embora demonstrada 

a conduta ilícita por parte da empresa Reclamada ao negativar o nome da 

Reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registros anteriores 

em cadastro de inadimplentes (Serasa e SPC) aponta a inexistência de 

abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente da 

conduta ilícita da Reclamada. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, para considerar inexigível o valor de R$ 105,66 (cento e 

cinco reais e sessenta e seis centavos), inscrita em 19/05/2018, excluindo 

o nome da parte Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito, sendo que fica evidenciado que a parte 

possuía outros débitos aplicando a súmula 385 do STJ ao presente caso, 

desse modo, resta afastada a tese relativa à condenação em danos 

morais. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 30 de outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000834-04.2018.8.11.0024. REQUERENTE: SILMARA DE ARRUDA 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE A parte autora solicitou a 
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gratuidade da justiça, acostando a declaração de hipossuficiência 

desacompanhada do comprovante de rendimentos. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Sem preliminares, passo ao 

exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. reparação de danos promovida por Silmara de Arruda Santos 

em face de Telefônica Brasil S/A. Em síntese, aduziu a proponente que 

existe restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à 

requerida, no valor de R$ 144,72 (cento e quarenta e quatro reais e 

setenta e dois centavos), inscrita em 12/06/17. Contudo, esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida referente a serviços de telefonia. 

Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pela reclamante. Nota-se que 

a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que não 

juntou aos autos qualquer documento. Portanto, entendo que mesmo com 

todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não 

desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, consoante às 

regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome da requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 

dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. O pedido contraposto não merece acolhida diante dos 

fundamentos lançados quanto a ausência de comprovação da legitimidade 

da dívida. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – 12/06/17. RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no 

valor de R$ 144,72 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois 

centavos), inscrita em 12/0,6/17, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO a gratuidade da 

justiça. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de outubro de 2018 Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000842-78.2018.8.11.0024. REQUERENTE: IURYS KACIO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de ação 

declaratória c.c. indenização por danos morais que IURIS KACIO PEREIRA 

DOS SANTOS promove em face de PAG S/A MEIOS DE PAGAMENTOS, em 

apertada síntese, afirma o requerente que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Diante disso, ingressa com 

a presente demanda visando além da declaração de inexistência dos 

débitos, indenização moral. A requerida por seu turno, informou que 

adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de validade 

do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos 

autos telas sistêmicas da contratação. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 
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está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada. A reclamada acosta: - 

Proposta de crédito assinada pelo autor (id 15579806, pág. 1); - 

Documento pessoal (id 15579806, pág. 2 e 3); - Foto do autor tirada pela 

webcam da loja (id 14640743, pág. 3); - Telas de sistema (id 15579808, 

pág. 1 e 2). Sabe-se que as telas sistêmicas, quando único meio de prova 

apresentado pelo requerido para comprovar a relação entre as partes, 

são insuficientes e inadmissíveis. No entanto, quando acompanhada de 

farta documentação demonstrando a existência da relação, ela é 

suficiente a provar a legalidade da inscrição. Nesse sentido: “ESTADO DE 

MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOTURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 

Recurso Inominado:0500321-49.2015.8.11.0008Classe CNJ:460Origem: 

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres Recorrente(s): AMOS JOSE 

CHAVES SOUZA Recorrido(s): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Juiz 

Relator: Edson Dias Reis Data do Julgamento: 28.06.2018 EMENTA 

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA 

NEGADA PELO RECLAMANTE. TELAS SISTÊMICAS, ÁUDIO E FATURAS 

NÃO IMPUGNADOS SUFICIENTEMENTE. RELAÇÃO JURÍDICA 

DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, 

incumbe à fornecedora dos serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Se os documentos juntados com a 

contestação (telas, áudios e faturas) comprovam a contratação dos 

serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando 

não há impugnação suficiente das provas. Havendo impugnação genérica, 

que não afasta a legitimidade do áudio demonstrando a contratação, não 

há que se falar em inexistência de relação jurídica. Assim, constatada a 

inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de 

exercício regular de direito e não gera dano moral. Recurso desprovido. 

EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2018, 

Publicado no DJE 29/06/2018)”. Desta forma, restando comprovada a 

existência de relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há 

que se falar em negativação indevida e consequentemente, não há que se 

falar em dano moral indenizável. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A parte autora 

faz a seguinte alegação em sua petição inicial: “A Autora iniciou processo 

de avaliação cadastral no comércio local desta cidade, com intuito de 

adquirir um aparelho eletrônico. Ocorre que o sonho tornou-se pesadelo, 

pois na última fase de aprovação cadastral foi constatada por meio de 

uma consulta no SERASA/BOA VISTA/SCPC, que o nome do requerente 

constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando o negócio e 

frustrando toda pretensão do autor. Ocorre Excelência, que a autora não 

possui nenhuma dívida com a requerida. Após várias tentativas de 

resolver tal situação de forma amigável e não obter sucesso, o requerente 

se viu de mãos atadas, humilhado, desrespeitado e impossibilitado de dar 

uma reviravolta nesse pesadelo, motivo pelo qual, vem bater a porta do 

judiciário, com esperança em uma solução para esse transtorno causado 

em sua vida..” É evidente que a demandante litiga de má-fé. Os 

documentos juntados pelo demandado são provas irrefutáveis desta 

situação. O Enunciado 136 do FONAJE quanto ao tema, assim se 

posiciona: ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). 

Tendo em vista que a parte reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência 

imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora 

arbitro em 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais 

prejuízos que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, 

condeno a parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte reclamante a pagar 

a multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, bem como ao 

pagamento das custas do processo e honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. DEFIRO o pedido de gratuidade do promovente, diante 

dos documentos anexados com a petição inicial. Desta forma, fica 

sobrestada a cobrança dos honorários e custas processuais (Art. 98, §3º 

do CPC), mas não da multa processual que poderá ser cobrada (Art. 98, 

§4º do CPC). Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de 

outubro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000687-75.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIA APARECIDA RAMOS 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Incialmente rejeito as preliminares 

aventadas pela defesa, pois estas se confundem com o mérito e com elas 

serão juntamente analisadas. Trata-se de Ação de Declaração de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 

Tutela Antecipada de Urgência que MARIA APARECIDA RAMOS DA SILVA 

promove em face de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, onde a reclamante alega, em síntese, que no mês de 

Julho/2017 recebeu uma fatura que exorbitava seu padrão médio de 

consumo, vindo no valor de R$ 319,91 (trezentos e dezenove reais e 

noventa e um centavos). Sustenta que procurou a empresa reclamada a 

fim de saber a justificativa do aumento considerável no valor de suas 

faturas, não recebendo qualquer resposta por parte da empresa 

reclamada ou solução amigável. Assim, busca tutela jurisdicional para ver 

declarada a abusividade na cobrança, bem como indenização pelos danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. No mérito, a 

reclamada impugna os pedidos da inicial da parte reclamante, aduzindo 

que seus procedimentos técnicos para apuração de energia consumida e 

não paga são dotadas de presunção de legalidade, razão pela qual não há 

que se falar em irregularidade no débito apontado, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos da inicial, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais. Pois bem. Resta clarividente dos autos a 

situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito. Em assim sendo, verifico que a Reclamada não trouxe 

elementos a fim de modificar os direitos da parte autora, ou seja, não 

trouxe qualquer elemento a fim de justificar o aumento considerável na 
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unidade consumidora da autora, ônus que lhe incumbia, não cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, no histórico 

de consumo carreados pela própria Reclamada, verifica-se a discrepância 

nos valores de consumo da unidade consumidora da autora, muito acima 

da média real consumida, o que se mostra completamente desarrazoada 

tamanha desproporção. Assim, diante da análise minuciosa da 

documentação que acompanha os autos, tem-se que o direito milita a favor 

da parte reclamante. Ato contínuo, o dano moral resta plenamente 

configurado. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o 

infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se 

verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é 

de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o 

consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, 

caracteriza-se o dano moral. No caso em tela, a resolução do problema 

era indiscutivelmente simples. Diante da constatação da cobrança 

indevida, bastava que a empresa Requerida, em prazo razoável, 

procedesse a sua adequação com base na média das faturas anteriores. 

No entanto, optou por manter-se inerte, tendo a Requerente que ingressar 

com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é 

manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação 

desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. A toda evidência, a situação não pode ser 

equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado 

verdadeiro ato atentatório à dignidade da Autora. O desrespeito para com 

a consumidora é flagrante. Diante desse contexto, entendo cabível a 

indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise 

relativa ao arbitramento do valor indenizatório. Como cediço, o valor a ser 

arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do 

caso concreto, mostra-se suficiente à reparação pelo dano moral a 

condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem que importe em 

enriquecimento ilícito da Requerente e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de DECLARAR a 

abusividade da cobrança referente a fatura controvertida objeto destes 

autos, com vencimento em 17/07/2018 da unidade consumidora 

6/2086236-3, no valor de R$ 319,91 (trezentos e dezenove reais e 

noventa e um centavos), para que a respectiva fatura seja recalculada 

nos padrões médios de consumo da autora. Condeno ainda a requerida ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento (súmula 362 STJ) e juros simples legais de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Deixo de condenar a Reclamada no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do 

cálculo do valor devido visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios 

constante na segunda parte do mencionado disposto legal em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 31 de outubro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DOS SANTOS FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000034-21.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ROGERIO DOS SANTOS 

FERNANDES Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

apresentou pedido de desistência da ação. Considerando que, nos termos 

do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Proceda-se à baixa da 

restrição judicial no Registro Nacional de Veículos Automotores, nos 

termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se houver. Caso haja 

mandado de busca e apreensão em aberto, seja este imediatamente 

devolvido, independente de cumprimento. Indefiro a expedição de ofícios 

ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais baixas, por se tratar de 

incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso haja o pedido. Condeno 

a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se imune a tais 

tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária 

da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. 

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. 

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 31 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000203-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI MERCANTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ARALDI GONZALEZ OAB - PR32732 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000203-08.2018.8.11.0009. AUTOR(A): MULTI 

MERCANTES LTDA RÉU: P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação monitória em que a parte 

autora afirma, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, 

ter direito de exigir da parte ré o pagamento de quantia em dinheiro. A 

inicial foi recebida e determinada a expedição de mandado de pagamento. 

Porém, conforme certificado nos autos, embora a(s) parte(s) requerida(s) 

tenha(m) sido devidamente citada(s), transcorreu-se o prazo legal sem o 

pagamento da dívida ou a oposição de embargos. I - FUNDAMENTAÇÃO 

Os pedido(s) comporta(m) julgamento antecipado, nos termos do artigo 

355, incisos I e II, do NCPC. Inicialmente, considerando que a parte ré, 

devidamente citada, não pagou o débito ou opôs embargos, decreto sua 

revelia, nos termos do artigo 344 do NCPC. Conforme previsto no art. 700, 

“caput” e inciso I, do NCPC, “a ação monitória pode ser proposta por 

aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia 

em dinheiro”. No caso, não havendo a comprovação de eventual exceção 

pessoal apta a livrar a parte ré do dever de satisfazer a dívida em 

questão, deve responder pelos valores consignados no(s) título(s) que 

instruem a inicial. No respeitante: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA 

– DUPLICATA SEM ACEITE, VINCULADA A NOTA FISCAL, COM RECIBO DE 

ENTREGA E ASSINATURA DE RECEBIMENTO – MERCADORIA ENVIADA E 

RECEBIDA NA FAZENDA – TEORIA DA APARÊNCIA – CHEQUE PRESCRITO 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO 

OU EXTINTIVO – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO – 
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RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJMT, APL nº 49439/2017, Relator: 

DES. Sebastião Barbosa Farias, Publicação:31/07/2017). III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o 

faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

NCPC, para o fim de constituir de pleno direito o(s) título(s) executivo(s) 

judicial(is), na forma do art. 701, § 2º, do citado diploma legal. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes 

autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 31 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001976-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001976-25.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ITAU 

SEGUROS S/A REQUERIDO: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por ITAÚ SEGUROS S/A em desfavor de EDUARDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Determinou-se à parte autora a emenda da petição inicial, ante a ausência 

de comprovação da mora do devedor, considerando que o AR juntado aos 

autos consta como “NÃO EXISTE NÚMERO”. Não obstante a intimação da 

parte autora, esta deixou decorrer o prazo assinalado sem cumprir a 

solicitação exarada (Num. 11932193 - Pág. 1). II - FUNDAMENTAÇÃO A 

parte autora expediu notificação extrajudicial pelo correio no endereço do 

devedor (Num. 10437778 - Pág. 2). Todavia, a correspondência não foi 

entregue, retornou com a informação “NÃO EXISTE NÚMERO” (Num. 

10437778 - Pág. 3/4), não tendo a parte autora informado acerca da 

realização de qualquer outra tentativa de notificação extrajudicial. 

Determinada a emenda da inicial (Num. 10537312 - Pág. 1/2), a parte 

autora quedou-se inerte (Num. 11932193 - Pág. 1). III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por ausência do requisito 

processual da comprovação da mora, após dada possibilidade de emenda 

à parte autora, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso 

IV, do Novo Código de Processo Civil, e declaro extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma 

legal. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC. 

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo e, por conseguinte, de 

oferecimento de contestação ou qualquer outra providência defensiva. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 31 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001953-45.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE COLÍDER PRIMEIRA VARA DESPACHO/DECISÃO Processo: 

1001953-45.2018.8.11.0009. Vistos. A alegada hipossuficiência da parte 

autora não restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da 

declaração de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do 

NCPC, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD, CAGED e CEI, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 31 de outubro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 39978 Nr: 1759-82.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO OCILO BONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B

 Vistos.
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Defiro o pedido da parte exequente à fl. 239.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, intime-se a parte exequente para que requeira o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo 

único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 83806 Nr: 1169-61.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CAETANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte exequente.

 Devidamente intimada, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87513 Nr: 901-70.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte exequente.

 Devidamente intimada, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50648 Nr: 1372-62.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ORGANISTA DIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte exequente.

 Devidamente intimada, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 
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do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52851 Nr: 288-89.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATIVIDADE LEONTINA LOPES CONSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte exequente.

 Devidamente intimada, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94483 Nr: 2361-58.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDO CARNELÓS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Juviliana Carnelós - 

OAB:329.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte exequente.

 Devidamente intimada, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93880 Nr: 1975-28.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte exequente.

 Devidamente intimada, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 
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do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85159 Nr: 2564-88.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte exequente.

 Devidamente intimada, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.

SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a devida atualização, por meio 

de ofício Requisitório de Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório dirigido ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 

tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, 

somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de 

que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado 

esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, 

do NCPC.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85972 Nr: 3366-86.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vilma Lima Galadinovic 

Alvim - OAB:3526-B/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

707,36 (Setecentos e sete reais e trinta e seis centavos), a que foi 

condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40, para recolhimento de guia de custas e R$ 

293,96, para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site do Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso, endereço 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o valor e clicar no item TAXA e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207 Nr: 259-59.1998.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival de Oliveira - OAB:MT 

3548-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE (Autor), para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 158,15 (Cento e cinquenta e oito reais e quinze centavos), a 

que foi condenado nos termos da r sentença. Este valor deverá ser 

lançado na guia única, sendo R$ 158,15, para recolhimento de guia de 

custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19565 Nr: 33-74.1986.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM FELIPE COSTA, JOSÉ DE OLIVEIRA 

SIMÕES, JOÃO SATURNINO GALVÃO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE (Autor), para que efetue, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 367,57 (Trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e 

sete centavos), a que foi condenado nos termos da r sentença. Este valor 

deverá ser lançado na guia única, sendo R$ 367,57, para recolhimento de 

guia de custas. Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 
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(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

CUSTAS e incluir o valor. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar as guias pagas no 

protocolo geral do Fórum da Comarca de Colíder aos cuidados da CAA – 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001545-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO TARGA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 31 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 31 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000360-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DOMINGOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 31 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000852-41.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS TOME - SERRALHERIA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 31 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001741-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 31 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000823-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM MARQUES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO(A))

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1000823-54.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MIRIAM MARQUES DE LIMA RÉU: MUNICIPIO DE COLIDER Vistos etc. 1) 

Inicialmente , cumpre esclarecer que a demora para proferir decisão no 

presente feito se justifica pelo fato de não haver no Sistema Pje, quando 

da distribuição de processos, pastas destinadas a feitos vindos de outras 

comarcas ou juízos, ficando sem identificação no Sistema, em meio a 

grande quantidade de processos virtuais existentes. 2) RECEBO o 

presente feito. 3) Ratifico todos os atos até o momento praticados. 4) 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, aditarem, no prazo de 10 (dez) 

dias, as alegações finais. Cumpra-se. Às Providências. Colíder/MT, 01 de 

fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001443-66.2017.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DE LIMA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 31 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000686-09.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAO RIZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora, de que o benefício concedido a parte autora já 

foi implantado conforme, bem como, para manifestar-se nos autos em 30 

(trinta) dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os 

autos serão encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 31 de outubro de 2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001097-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR REBELO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 31 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000912-77.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA TEODORO DA SILVA BERNABE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora, de que o benefício concedido a parte autora já 

foi implantado conforme, bem como, para manifestar-se nos autos em 30 

(trinta) dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os 

autos serão encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 31 de outubro de 2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000199-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. T. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 31 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-84.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE LOURDES ORTEGA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, contrarrazões ao recurso se apelação interposto nos autos. 

COLÍDER, 31 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001503-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO ALVES HIGINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, contrarrazões ao recurso se apelação interposto nos autos. 

COLÍDER, 31 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001644-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO AFONSO CARBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 31 de outubro de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001233-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUMA DE ARAUJO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o 

Advogado da parte autora, de que o benefício concedido a parte autora já 

foi implantado conforme, bem como, para manifestar-se nos autos em 30 

(trinta) dias, na forma do artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da 

sentença nele proferida, sendo que após a expiração do citado prazo, os 

autos serão encaminhados ao arquivo. COLÍDER, 31 de outubro de 2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 92355 Nr: 893-59.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOSIVALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial....- DEIXO DE 

CONDENAR a requerida em custas e despesas processuais, nos termos 

do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.4 - CONDENO a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.5 - Sem 

custas, na forma da lei.6 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, 

subam os autos sem demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas 

homenagens.7 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 

se nada for requerido em 15 (quinze) dias. 8 - Diante da eventual 

preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame necessário 

se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.)Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Colíder/MT, 22 de outubro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97895 Nr: 717-46.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR BENEDITA DOS SANTOS CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença à autora Nair 

Benedita dos Santos Chaves, a partir da data da entrada do requerimento 

na via administrativa (19/01/2016, fl. 33), equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO....DETERMINO que o INSS pague (mantenha) o 

auxílio-doença até que seja efetivada a recuperação laborativa da 

demandante ...., CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela 

própria fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implantação do benefício no prazo de trinta (30) dias. Ademais, DECLARO 

EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.Os juros de mora incidem 

a partir da citação válida, ....., DETERMINO que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida. Sem custas à vista da isenção determinada pela ....Sem custas, na 

forma da lei. E, por fim, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o 

valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).4 .....- 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 

15 (quinze) dias. 6 - Diante da eventual preclusão da via recursal 

voluntária, submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o 

valor da condenação exceder 1.000 (mil) salários mínimos ...Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.Colíder/MT, 04 de outubro de 

2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88973 Nr: 2086-46.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA LOURENÇO DA ROCHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS GIOVANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71, Ana Silvia Bastos Carneiro - OAB:19473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI SABRINA ZAVADZKI 

GRAF - OAB:14.816, VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO 

RICHTER - OAB:OAB/MT 4676

 Autos nº: 2086-46.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 88973.

 Vistos, etc.

1 – Ante o petitório de fl. 148, EXPEÇA-SE o competente alvará para 

levantamento dos valores depositados nos autos (fls. 139-140 e 149; 

151-152; e 154), observando dados bancários indicados já indicados à fl. 

148.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

2 – Intime-se o exequente para manifestar pelo que entender de direito no 

prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como quitação da obrigação.

3 - Após, façam os autos conclusos.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 531 de 1058



 Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80430 Nr: 1400-25.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO GUARDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:SP-173.477

 Autos nº: 1400-25.2012.811.0009

Código nº: 80430

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença realizado por Banco 

Bonsucesso S/A (fl. 129), realizando o depósito dos valores em que foi 

condenado a pagar em favor de Adelino Guarda dos Anjos.

Instado (fl. 133), Adelino Guarda dos Anjos se limitou a requerer o 

levantamento dos valores depositados em seu favor, deixando de se 

insurgir contra os respectivos valores.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do condenado Banco 

Bonsucesso S/A, conforme fls. 129 verso, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

2 - Sem custas e honorários.

3 - Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 133) de levantamento dos valores 

depositados nos autos (fl. 129 verso), devendo a Secretaria de Vara 

expedir o respectivo alvará nos termos requeridos pelo advogado.

EXPEÇA-SE o competente Alvará.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o beneficiário dos valores para, no prazo de 

10 (dez) dias, pugnar o que de direito.

5 - Decorrido, o prazo supra sem requerimentos e certificado o trânsito em 

julgado da sentença, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88589 Nr: 1772-03.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY PERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85784 Nr: 3181-48.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCEIA APARECIDA CANHET ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO TOCATINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIVAN CAETANO DE 

ALMEIDA - OAB:5290/OAB/TO

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para apresentar 

as alegações finais, NO PRAZO LEGAL, nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96431 Nr: 3537-72.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo 

requerido (Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89328 Nr: 2362-77.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CAMARGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para que 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 

30 (trinta) dias, após o que, não havendo manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82093 Nr: 3109-95.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DANIEL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos 

autos do TRF a este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, sendo que os autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93129 Nr: 1413-19.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87341 Nr: 763-06.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA MONTIEL PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo d 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53844 Nr: 1281-35.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY SALLES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos ( Impugnação 

à Execução) protocolados pelo requerido nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55009 Nr: 2447-05.2010.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

THAIZZE DE OLIVEIRA LANGARO - OAB:14756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55564 Nr: 123-08.2011.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782/MT, ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B, FREDERICO 

STECCA CIONI - OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, BRUNO BUDKE LAGE - OAB:14710-OAB/MT, 

HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:8061-B/MT, PAULO CELERINO 

ALVIM DA FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos 

declaratórios apresentados.2 – A fim de atender a solicitação de fl. .1240, 

formulada pela Juiz da Vara do Trabalho de Confresa – 23ª Região, 

DETERMINO que a secretaria remeta cópia da sentença de fls. 

1.130-1.140, onde consta a relação de todos os bens postos em 

discussão no presente feito.3 – Após, considerando que a parte apelada 

já apresentou (fls. 1.198-1.239) contrarrazões à apelação de fls. 

1.147-1.195, REMETAM-SE os autos para o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, grafando as nossas melhores homenagens. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Colider/MT, 30 de outubro de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55284 Nr: 2722-51.2010.811.0009

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 

13.227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Processo nº: 2722-51.2010.811.0009

Código nº: 55284

Vistos, etc.

1 – Interposto o recurso de apelação (fls. 97-127), INTIME-SE a parte 

apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1.010, 

§2º, do CPC), INTIME-SE o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2 - Após, REMETAM-SE os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, grafando as nossas melhores homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 30 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81655 Nr: 2743-56.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL SILVEIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350, Luciana Joanucci Motti - OAB:MT/7.832, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 Autos nº: 2743-56.2012.811.0009Código nº: 81655Vistos, etc. [...] Ex 

positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.2 - Sem custas e 

honorários.3 - Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 247) de levantamento dos 

valores depositados nos autos (fl. 243), devendo a Secretaria de Vara 

expedir o respectivo alvará nos termos requeridos pelo 

advogado.EXPEÇA-SE o competente Alvará.CUMPRA-SE o que dispõe o 

§3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação”.4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o beneficiário dos 

valores para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que de direito.5 - 

Decorrido, o prazo supra sem requerimentos e certificado o trânsito em 

julgado da sentença, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87516 Nr: 904-25.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAIVA E SICILIANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:117.417

 Autos nº: 904-25.2014.811.0009.

Código nº: 87516.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 195-197) proposto por Edilson 

Goulart em face de Saraiva e Siciliano S/A.

Intimada, a executada informou o pagamento à fl. 204 e 209.

Instado, o exequente se limitou a requerer o levantamento dos valores 

depositados em seu favor, deixando de se insurgir contra os respectivos 

valores (fl. 212).

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do condenado Saraiva 

e Siciliano S/A, conforme fls. 204, 208 e 209, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

2 - Sem custas e honorários.

3 - Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 212) de levantamento dos valores 

depositados nos autos, devendo a Secretaria de Vara expedir o 

respectivo alvará nos termos requeridos pelo advogado.

EXPEÇA-SE o competente Alvará.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

4 – Sem prejuízo, INTIME-SE o beneficiário dos valores para, no prazo de 

10 (dez) dias, pugnar o que de direito.

5 - Decorrido, o prazo supra sem requerimentos e certificado o trânsito em 

julgado da sentença, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94681 Nr: 2481-04.2015.811.0009

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Moreira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 Autos n.: 2481-04.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 94681.

 Vistos, etc.

Ante o trânsito em julgado, devidamente certificado à fl. 22, inexistindo 

pendências, ARQUIVE-SE o presente feito com as cautelas de praxe.

 Às providências.

Colíder, 29 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50588 Nr: 1304-15.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINES MARIA FABRIN TOMADON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47324 Nr: 1124-33.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFINA ESPÍNOLA JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que que, apesar de ter tentado, não foi possível expedir 

o RPV nos presentes autos, uma vez que o mesmo é gerado diretamente 

no sistema e se não apresesntadas todas as informações o referido 

documento não é concluído e gerado. Certifico, ainda, que tais 

informações, conforme se verifica na certidão datada de 30/07/2018, já 

foram solicitadadas ao advogado dos autos porém, na petição apresenta 

fls. 230/232 tais informações não foram completas, ou seja, não constou 

O NUMERO DE PARCELAS E NEM A DATA BASE DO CÁLCULO. Por esta 

razão, INTIMO novamente o douto advogado, para, no prazo de 05 dias, 

complementar as informações, apresentando os dadoas solicitados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98677 Nr: 1243-13.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI SALETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos protocolados pelo 

requerido (Recurso de Apelação) juntados aos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93614 Nr: 1782-13.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52062 Nr: 2769-59.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SABINO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a impugnação à execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81911 Nr: 2914-13.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAFAEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91749 Nr: 480-46.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORICO RIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 56088 Nr: 499-91.2011.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42399 Nr: 3408-82.2006.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZA DALBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes 

ao(s) RPV expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos 

autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 41680 Nr: 3092-69.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO GARCIA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários necessários para Expedição do 

ALVARÁ DE LEVANTAMENTO dos valores referentes ao(s) RPV 

expedidos nesta data, nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98364 Nr: 1025-82.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE GAMA LINARES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS ao pagamento da aposentadoria rural por idade a Sra. Solange Gama 

Linares Fernandes, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a 

data do requerimento administrativo (11/02/2015), devidamente 

atualizadas.Nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”,da Resolução 

Presi/Cojef nº 16/2010, segue os parâmetros para implantação do 

b e n e f í c i o : N O M E  C O M P L E T O S o l a n g e  G a m a  L i n a r e s 

FernandesFILIAÇÃOSabina Rita De Almeida GamaREGISTRO GERAL 

( R G ) 7 2 4  4 3 3  S S P / M T . C P F / M F 4 2 9 . 6 6 4 . 4 2 1 - 1 5 . D A T A  D E 

NASCIMENTO10/12/1959.BENEFÍCIO CONCEDIDOAposentadoria Rural por 

Idade.DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB)11/02/2015 – data do 

requerimento administrativo.Declaro a natureza alimentícia das prestações, 

haja vista a finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do 

trabalhador quando, em razão da idade avançada, não tem condições de 

exercer atividade laborativa. Outrossim, em analogia ao art. 4º da Lei n. 

10.259/01, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, pela própria 

fundamentação da presente sentença e pelo periculum in mora em 

decorrência do caráter alimentar das prestações, e DETERMINO a 

implementação do beneficio no prazo de trinta (30) dias, sob pena de 

MULTA DIÁRIA que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ademais, 

declaro EXTINTO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC(...)INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido 

o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao Tribunal 

Regional Federal, com as nossas homenagens.8 - Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias.9 - Diante 

da eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 
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necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º NCPC). Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89808 Nr: 2791-44.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLINDA RODRIGUES ROMEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do autor sobre a parte dispositiva da sentença a 

seguir transcrita:Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e o 

faço para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento 

do auxílio-doença à autora Maria Olinda Rodrigues Romeiro, equivalente ao 

SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, a partir da data seguinte ao da entrada do 

requerimento na via administrativa (15/07/2014, fls. 17 e 86), perdurando 

até a conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial 

(26/02/2015, fls. 58/69), devidamente atualizado.(...)DECLARO a natureza 

alimentícia das prestações(...)Outrossim, ante a decisão supra, TORNO 

DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA concedida na decisão de fl. 46, razão 

pela qual, ante o teor do Ofício acostado à fl. 56, OFICIE-SE o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas 

Judiciais para cumprimento da presente decisão, em especial, realizando 

as devidas retificações em seu sistema para evitar a suspensão do 

benefício de forma precária.Ademais, DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO(...)Sobre as prestações em 

atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela(...)DEIXO DE CONDENAR a requerida em custas e despesas 

processuais(...)CONDENO a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social.Sem 

custas, na forma da lei.(...)Colíder/MT, 25 de outubro de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade.Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 15598 Nr: 3225-87.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPKODJWYRYTI KAYAPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Autos nº: 3225-87.2001.811.0009.

Código Apolo nº: 15598.

Vistos, etc.

1 - A fim de dar regular andamento ao feito, tendo o exequente 

manifestado não renúnciar ao valor que excede ao RPV (fl. 291 verso), 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório.

2 – Aportando aos autos informação de pagamento, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Às providências.

 Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 30256 Nr: 1567-23.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA ALMEIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1567-23.2004.811.0009.

Código Apolo nº: 30256.

Vistos, etc.

1 - A fim de dar regular andamento ao feito, EXPEÇA-SE os RPVs 

conforme determinado na r. decisão de fls. 272-273, observando o v. 

acórdão de fls. 286-287, onde foi afastada a insidência da multa.

2 – Aportando aos autos informação de pagamento, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar pelo que entender de direito.

Às providências.

 Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100788 Nr: 2711-12.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, conheço dos embargos, acolhendo-o, para reconhecendo a 

existência de contradição na r. sentença de fls. 69-73, DETERMINAR 

que:Onde se lê: “(...) desde a data do laudo pericial (20/11/2017, fl. 

35/44).Número do CPF: 026.750.331-89.Nome da Mãe: Eva dos Santos 

Lima.Nome do segurado: Antonia Alves de Lima.Endereço do segurado: 

Sítio União, Comunidade Branca de Neve, 78500-000, Colíder/MT.Benefício 

concedido: Amparo Social - BPC.DIB: 20/11/2017 – data do laudo pericial. 

Renda mensal atual: um salário mínimo. (...)”Leia-se: “(...) desde a data do 

requerimento administrativo (18/11/2015, fl. 17).Número do CPF: 

026.750.331-89.Nome da Mãe: Eva dos Santos Lima.Nome do segurado: 

Antonia Alves de Lima.Endereço do segurado: Sítio União, Comunidade 

Branca de Neve, 78500-000, Colíder/MT.Benefício concedido: Amparo 

Social - BPC.DIB: 18/11/2015 – data do requerimento administrativo. Renda 

mensal atual: um salário mínimo. (...)”2 – Cumpra-se o remanescente da r. 

sentença de fls. 69-73.Intimem-se. Cumpra-se.Colider/MT, 30 de outubro 

de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85572 Nr: 2969-27.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA PAVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2969-27.2013.811.0009

Código nº: 85572

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Jonas Pereira Pavão, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, aportaram aos autos (fls. 110-111), ofícios oriundos 

da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores (cumprimento da 

obrigação) referentes ao crédito da parte exequente e aos honorários 

sucumbenciais.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:
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Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 110-111, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 110-111, observando dados 

bancários indicados pelo exequente à fl. 109.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89538 Nr: 2559-32.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2559-32.2014.811.0009

Código nº: 89538

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Francisco José de 

Oliveira, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, aportaram aos autos (fls. 269-270), ofícios oriundos 

da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores (cumprimento da 

obrigação) referentes ao crédito da parte exequente e aos honorários 

sucumbenciais.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 269-270, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 269-270, observando dados 

bancários indicados pelo exequente à fl. 268.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81343 Nr: 2414-44.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n. 2414-44.2012.811.0009.

Código Apolo n. 81343

Vistos, etc.

1 – Cumpra-se o item “2” da r. decisão de fl. 115, certificando-se acerca 

da tempestividade das impugnações de fls. 117-128 e 129-134, e, após, 

intimando o exequente para, querendo, manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias.

2 - Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

façam os autos conclusos.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Colíder, 30 outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 19530 Nr: 1426-72.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONOR DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1426-72.2002.811.0009

Código nº: 19530

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Leonor de Camargo, 

contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

À fl. 271, foi expedido alvará de levantamento dos valores depositados (fl. 

258) em favor da exequente a título de benefícios atrasados. Os valores 

foram devidamente levantados, conforme documento de fls. 274-275.

Após ser expedido RPV referente aos honorários sucumbenciais (fl. 286), 

objeto da execução, a exequente manifestou informando os dados 

bancários para posterior deposito dos valores, quando do pagamento do 

RPV.

Em seguida, à fl. 289, aportou aos autos, ofício oriundo da Coordenadoria 

de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) referentes 

aos honorários sucumbenciais.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 258 e 289, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.
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Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

na conta indicada no Ofício de fl. 289, observando dados bancários 

indicados pelo exequente à fl. 288.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” e, também do item “1” da decisão de fl. 

282, sem requerimentos e certificado o trânsito em julgado, determino o 

imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 2232 Nr: 1683-63.2003.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUVI FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR JOSE PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, MARCELO 

VARASCHIN - OAB:21407/PR, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO 

- OAB:MT-3598-B, REMO RIGON - OAB:16467/PR

 Autos nº: 1683-63.2003.811.0009.

Código Apolo: 2232.

Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 278, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Colíder-MT, 19 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84984 Nr: 2374-28.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIR DEORR - ME, JACIR DEORR, JOZIR 

DEORR, ELMA VIEIRA DEORR, ROSANGELA MEDEIRO DEORR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2374-28.2013.811.0009

Código Apolo nº: 84984.

Vistos, etc.

1 – Destarte, ante o teor da manifestação de fls. 83-84, DEFIRO conforme 

requerido.

 Desta forma, proceda-se a secretaria com as respectivas 

alterações/retificações na capa dos autos bem como o Sistema Apolo, 

para fazer constar como parte requerente, apenas, a ATIVOS S/A.

2 – CITE-SE os requeridos por Oficial de Justiça conforme já determinado á 

fl. 78 e comprovante de fl. 82, para, querendo, apresentar contestação no 

prazo de quinze (15) dias, consignando que a não apresentação de 

resposta em tal prazo se presumirá aceitos como verdadeiros os fatos 

narrados na inicial.

3 - Após, com a apresentação de resposta, CERTIFIQUE-SE a Secretaria 

acerca da tempestividade e INTIME-SE parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação.

4 - Decorrido o prazo do item “2”, sem apresentação de resposta, 

façam-me os auto conclusos.

Às providências.

Colider/MT, 30 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96228 Nr: 3427-73.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZUITA BELIZARIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3427-73.2015.811.0009Código nº: 96228Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por Deuzuita Belizario Alves, contra 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Intimada, a Autarquia executada 

manifestou concordância com o cálculo apresentado pelo exequente (fl. 

94 verso).Às fls. 96-97, foram expedidos RPV’s.Intimado, o exequente 

informou os dados bancários para levantamento dos valores requisitados 

por meio de RPV, quando de seu pagamento.Em seguida, aportaram aos 

autos (fls. 100-101), ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução 

Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o 

depósito de valores (cumprimento da obrigação) referentes ao crédito da 

parte exequente e aos honorários sucumbenciais. Vieram os autos 

conclusos.É o relato do necessário.Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso 

II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da 

obrigação por parte da executada, conforme fls. 100-101, a extinção do 

feito é medida que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem 

custas.2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores 

depositados nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 100-101, 

observando dados bancários indicados pelo exequente à fl. 

99.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação”.INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - 

Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o trânsito 

em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 30 de 

outubro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90899 Nr: 3671-36.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 3671-36.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90899.

Vistos, etc.

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pela parte executada em 

face da r. decisão proferida à fl. 88-88verso.

Alega a autora que, ao proferir a r. decisão nos autos, este Juízo incorreu 

em omissão, pois, apesar de constar em sua manifestação de 

impugnação, deixou de apreciar o pedido de condenação do exequente 

em custas e honorários advocatícios atinentes a esta fase processual.

 Vieram os autos conclusos.

É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I e II, do CPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios para esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto 

ou questão existente em qualquer decisão judicial.

Vejamos:
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Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

 Compulsando os autos verifico que não há na decisão objurgada 

nenhuma das hipóteses autorizadoras para promoção dos embargos de 

declaração, ou seja, inexiste omissão ou qualquer outro vício delineado no 

artigo 1.022, do NCPC. Isso porque, o pedido de condenação em custas e 

honorários formulados pela executada seria apenas para hipótese de o 

exequente não concordar com o cálculo apresentado junto com a 

impugnação, conforme se observa do item “c” e “d”, fl. 82verso.

Ante o exposto, RECEBO, todavia, REJEITO ‘in tontum’, os embargos 

declaratórios apresentados.

2 – Intime-se o exequente para manifestar acerca dos Ofícios 

provenientes do COREJ coligidos às fls. 95-96.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colider/MT, 31 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51563 Nr: 2267-23.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI SIQUEIRA, LUCILENE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:54l6/MT

 Autos nº: 2267-23.2009.811.0009Código nº: 51563Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por Sidnei Siqueira, contra Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.Intimada, a Autarquia executada 

manifestou concordância com o cálculo apresentado pelo exequente (fl. 

177).Às fls. 178-179, foram expedidos RPV’s.Intimado, o exequente 

informou os dados bancários para levantamento dos valores requisitados 

por meio de RPV, quando de seu pagamento.Em seguida, aportaram aos 

autos (fls. 182-183), ofícios oriundos da Coordenadoria de Execução 

Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, informando o 

depósito de valores (cumprimento da obrigação) referentes ao crédito da 

parte exequente e aos honorários sucumbenciais. Vieram os autos 

conclusos.É o relato do necessário.Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso 

II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a execução 

quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, diante do pagamento da 

obrigação por parte da executada, conforme fls. 182-183, a extinção do 

feito é medida que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem 

custas.2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores 

depositados nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 182-183, 

observando dados bancários indicados pelo exequente à fl. 

181.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação”.INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - 

Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o trânsito 

em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 30 de 

outubro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86562 Nr: 69-37.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 69-37.2014.811.0009Código nº: 86562Vistos, etc.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proposta por Adão Resende, contra Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.Intimada.., JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem 

custas.2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores 

depositados nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 130-131, 

observando dados bancários indicados pelo exequente à fl. 

122.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação”.INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - 

Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o trânsito 

em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 30 de 

outubro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100507 Nr: 2545-77.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEIA TEREZINHA MARETI GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2545-77.2016.811.0009Código nº: 100507Vistos, etc.Trata-se 

de Cumprimento de Sentença proposta por Sidineia Terezinha Mareti 

Gimenes, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.Intimada, a 

Autarquia executada manifestou concordância com o cálculo apresentado 

pelo exequente (fl. 73).Às fls. 74-75, foram expedidos RPV’s.Intimado, o 

exequente informou os dados bancários para levantamento dos valores 

requisitados por meio de RPV, quando de seu pagamento.Na sequência, 

aportaram aos autos (fls. 78-79), ofícios oriundos da Coordenadoria de 

Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

informando o depósito de valores (cumprimento da obrigação) referentes 

ao crédito da parte exequente e aos honorários sucumbenciais. Vieram os 

autos conclusos.É o relato do necessário.Decido.1 - Dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil:Art. 924. Extingue-se a 

execução quando:(...)II - a obrigação for satisfeita;Assim, diante do 

pagamento da obrigação por parte da executada, conforme fls. 78-79, a 

extinção do feito é medida que se impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita totalmente a 

obrigação.Sem custas.2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento 

dos valores depositados nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 78-79, 

observando dados bancários indicados pelo exequente à fl. 

77.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação”.INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que de direito.3 - 

Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o trânsito 

em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas 

e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 30 de 

outubro de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83063 Nr: 419-59.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEVI FAGUNDES JÓCAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 419-59.2013.811.0009

Código nº: 83063

Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Levi Fagundes 

Jócame, contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Entre um ato e outro, aportaram aos autos (fls. 148-149), ofícios oriundos 

da Coordenadoria de Execução Judicial – COREJ, do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, informando o depósito de valores (cumprimento da 

obrigação) referentes ao crédito da parte exequente e aos honorários 

sucumbenciais.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da executada, 

conforme fls. 148-149, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores depositados 

nas contas indicadas nos Ofícios de fls. 148-149, observando dados 

bancários indicados pelo exequente à fl. 147.

CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação”.

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 34066 Nr: 1589-47.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LOPES CONSONE, MARIA ISMAR DE 

FREITAS CONSONE, VALDELINO NEVES DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO 

CONSONE FILHO, MARINA BASTOS DE OLIVEIRA, PAULO BOGNAR, 

GEORGINA DO NASCIMENTO BOGNAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Processo nº: 334-78.2010.811.0009

Código nº: 52897.

Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual 

contra Oliveira & Americo Ltda – ME, Carlos Alberto Americo de Oliveira, 

Orlanda de Oliveira.

 Entre um ato, a parte exequente, à fl.51, pugnou pela extinção do 

processo, ante o pagamento da dívida na via administrativa.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pelas partes executadas, 

conforme fls. 51-52, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 

156, Inciso I, do Código Tributário Nacional, considerando que foi satisfeita 

totalmente a obrigação.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84212 Nr: 1602-65.2013.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAIS MUNDIM BARBOSA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84553 Nr: 1953-38.2013.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO ANTONIO DOS SANTOS, Cpf: 

41512138134, Rg: 06318690, Filiação: Braz Antonio dos Santos e de Ana 

Luiza dos Santos, data de nascimento: 16/11/1966, brasileiro(a), natural 

de Iporã-PR, solteiro(a), agricultor, Telefone 66-9633-8841. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do indiciado acima qualificado para comparecer, no 
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prazo de 10 (dez) dias, a fim de informar todos os dados bancários 

necessários para a restituição do valor pago a título de fiança.

Despacho/Decisão: Autos nº. 1953-38.2013.811.0009 – Código nº. 

84553DespachoVistos, etc.Considerando que o indiciado não foi 

encontrado para ser intimado dos termos do decisum de fl. 76, conforme 

se verifica à fl. 78, DETERMINO sua intimação via edital.Às 

providências.Cumpra-se.Colíder/MT, 18 de outubro de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 30 de outubro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93594 Nr: 1770-96.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA FERREIRA, Cpf: 

02206231123, Rg: 07124724, Filiação: Francisco Batista Ferreira e Nair 

Lopes Ferreira, data de nascimento: 01/09/1969, brasileiro(a), natural de 

Campinas da Alagoas-PR, convivente, pedreiro, Telefone 9972-3148. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº. 1770-96.2015.811.0009 – Código nº. 93594 Sentença 

Vistos, etc. JOÃO BATISTA FERREIRA, qualificado nos autos, foi 

denunciado como incurso nas disposições do artigo 306 e 309, ambos da 

Lei 9.503/97, pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia foi recebida 

em 14/09/2015 (fl. 42 e verso). O réu foi devidamente citado (fl. 75) e 

apresentou resposta à acusação (fls. 70/71). Durante a instrução criminal, 

foram ouvidas duas testemunhas e decretada revelia do acusado (fls. 83 

e 86/89). Em alegações finais orais (CD-R fl. 89) o Ministério Público 

requereu a parcial procedência da denúncia para o fim de condenar o réu 

nas disposições do artigo 306, c/c artigo 298, III, ambos do CTB, 

sustentando absorção do crime do artigo 309. A defesa, de sua vez, em 

memoriais finais escritos, alegou nulidade pela nomeação de defensor 

dativo para realização de audiência. No mérito, propugnou pela absolvição 

ao argumento de insuficiência probatória e também requereu absorção do 

artigo 309 pelo 306 do CTB. Subsidiariamente, aplicação da pena mínima 

(fls. 92/100). Vieram-me os autos conclusos. Relatado. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, em análise a preliminar de nulidade arguida pela 

defesa do réu, a mesma não prospera, pois a teor do disposto no artigo 

563 do CPP, nenhuma nulidade será declarada se dela não advir qualquer 

prejuízo para a defesa ou para acusação. In casu¸ não há que falar em 

prejuízo a defesa do acusado, pois, embora tenha havido a nomeação de 

defensor dativo para realização da solenidade, esta não gerou qualquer 

empecilho ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, sendo 

inclusive lhe oportunizado a apresentação de memoriais finais na forma 

escrita, para resguardar obediência a tais princípios. Portanto, não 

demonstrado a existência concreta de prejuízo pela defesa, REJEITO a 

preliminar suscitada. Doravante passo a análise do mérito. Como relatado 

o acusado está sendo processado por incursão nas disposições dos 

artigos 306 e 309 do CTB, porque no dia 25 de junho de 2015, teria 

conduzido o veículo Ford Versailles GL, com a capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool, momento em que atingiu um 

outro veículo que estava estacionado na via pública. De se consignar, 

contudo, que os delitos ocorreram num mesmo contexto fático, mediante 

uma única ação do acusado e ainda atingindo o mesmo bem jurídico, de 

modo que deve o delito previsto no artigo 309 ser absorvido pelo delito 

mais grave, no caso, o 306 do CTB, sendo que o fato de que o acusado 

não possuía habilitação à época servirá, conforme o caso, como 

agravante nos termos do artigo 298, III, CTB. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. 

DIREÇÃO PERIGOSA. ARTIGO 309 DO CTB. ABSORÇÃO. AGRAVANTE 

GENÉRICA DO ARTIGO 298, INCISO III, DO CTB. MAUS ANTECEDENTES. 

PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES E 

DIVERSAS. REDUÇÃO DO PERÍODO DE PROIBIÇÃO PARA OBTER 

PERMISSÃO PARA DIRIGIR. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. 

PROPORCIONALIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.1. O crime de condução de veículo sem 

habilitação (art. 309, CTB), quando ocorre no mesmo contexto, mediante 

uma única ação, atingindo o mesmo bem jurídico (incolumidade pública) do 

crime de embriaguez ao volante (art. 306, CTNB), fica por este (mais 

grave) absorvido, pelo princípio da consunção, configurando a inabilitação 

como circunstância agravante genérica prevista no art. 298, inciso III, do 

Código de Trânsito Brasileiro. [...] (TJ-DF APR 20140310083595 – 2ª Turma 

Criminal – Relator Silvânio Barbosa dos Santos – Julg. 04/02/2016, DJE 

15/02/2016). Posto isso, verifica-se que a materialidade do crime previsto 

no artigo 306 do CTB está comprovada, conforme análise do auto de 

prisão em flagrante (fl. 08), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de 

constatação de embriaguez (fls. 18/19), bem como pelos demais 

documentos angariados ao feito. A autoria delitiva, do mesmo modo, 

encontra-se perfeitamente delineada, diante das colheitas de provas orais 

em ambas às fases da persecução penal, não sobejando dúvidas em 

atribuí-la ao acusado. O réu João Batista Ferreira quando na fase 

inquisitorial confessou a autoria delitiva (fls. 07/08), asseverando que 

bebeu pinga e após dispôs-se a dirigir. Já em juízo foi declarado revel (fl. 

83). As testemunhas Gerson dos Santos Santana e Alexandro Granzoti 

Moreira, narraram que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, 

exalando inclusive forte odor etílico (CD-R fl. 89). A versão das 

testemunhas é corroborada, ainda, pelo auto de constatação de 

embriaguez (fl. 18/19), que no caso, preenche os requisitos exigidos pelo 

Contran na Resolução 432, de 23/01/2013, anexo II. Nessa trilha, frente as 

provas documentais e testemunhais angariadas ao feito, todas em 

consonância com a confissão extrajudicial do réu, resta demonstrada a 

materialidade e autoria do crime perpetrado, sendo a procedência da 

pretensão punitiva estatal medida que se impõe. Pois bem, atento aos 

ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena. 

Compulsando os autos verifico que quanto aos antecedentes é imaculado. 

O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os 

motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal 

em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao 

tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto a personalidade e 

conduta social do réu. Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu 

mínimo legal, isto é, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa. 

Compenso a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) com a 

agravante descrita no artigo 298, III, CTB, tornando a pena descrita no 

parágrafo anterior definitiva. Imponho ao acusado de forma cumulativa a 

pena ora aplicada a suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão 

ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses 

(art. 293, CTB). Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o réu JOÃO BATISTA 

FERREIRA à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa e 

mais suspensão e/ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação 

para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática 

do crime previsto no artigo 306 da Lei nº. 9.503/97, ante a absorção de 

crimes explanada acima. I) O regime inicial de cumprimento da pena será o 

ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código 

Penal; II) O valor do dia multa será de 1/30 do valor do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, o que deverá ser devidamente corrigido; III) 

Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, 

consistente em prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário mínimo, 

em atenção ao disposto no artigo 44, §2°, primeira parte, do Código Penal; 

IV) Deixo de conceder a suspensão condicional da pena inserta no artigo 

77, do CP, face o cabimento da substituição de pena do artigo 44, do 

mesmo diploma; V) Consigno, outrossim, que havendo o descumprimento 

injustificado da pena restritiva de direito acima aplicada, ensejará a 

revogação do benefício e o conseguinte cumprimento da pena privativa de 

liberdade pelo acusado (art. 44, §4°, CP). Após o trânsito em julgado: a) 

Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 

15, III, da C. F. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento 

ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT; b) 

Comuniquem-se os órgãos de registro; c) Comunique-se o juízo da 
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execução penal (somente se expedida guia provisória) ou, do contrário, 

expeça-se a guia de recolhimento definitiva; d) Expeça-se Guia de 

Execução; e) Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Colíder/MT, 01 de março de 2018. 

Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nathaly Taynara dos 

Santos, digitei.

Colíder, 22 de outubro de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95746 Nr: 3110-75.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHYONATHAN NUNES DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO DJE

Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenado. Este valor deverá ser lançado na guia única de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento de guia de custas e R$ 137,76 (cento e trinta 

e sete reais e setenta e seis centavos) para fins da guia de taxa judiciária. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item CUSTAS e incluir o 

valor e clicar no item TAXA e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Colíder aos cuidados da CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento.

Advertido que uma vez transcorrido o referido prazo, serão tomadas as 

providências cabíveis, encaminhando-se a certidão de dívida ativa ao 

Departamento de Controle e Arrecadação- DCA/MT, para a devida 

INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO ou PROTESTO, nos termos dos 

Provimentos nº 40/2014-CGJ e 14/2017-CGJ, e Instruções Normativas nº 

09/2014/PRES/DGTJ e 10/2014/PRES/DGTJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107285 Nr: 2716-97.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUESLEI BRUNO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 2) Considerando que as partes já 

apresentaram memoriais finais, MANTENHO os autos conclusos para 

prolação de sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91865 Nr: 564-47.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON JHONATA EVANGELISTA FELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) Não havendo 

demais provas a serem produzidas, e não requerido diligências, DECLARO 

encerrada a fase de instrução. 2) Considerando que as partes já 

apresentaram memoriais finais, MANTENHO os autos conclusos para 

prolação de sentença”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91481 Nr: 293-38.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES RODRIGUES, EDILSON 

GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK EUGÊNIO ZAKALHUK - 

OAB:19.413/MT

 Autos nº. 293-38.2015.811.0009 – Código nº. 91481

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno destes autos do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, CUMPRAM-SE os comandos e comunicações 

necessárias, atentando-se à reforma do decisum em sede recursal, 

conforme se vê nas fls. 188/190-v.

Às providências.

Colíder-MT, 30 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93930 Nr: 2014-25.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2014-25.2015.811.0009 – Código nº. 93930

Despacho

Vistos, etc.

 Com o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como o trânsito em julgado certificado à fl. 242, e não 

havendo modificações, cumpra-se integralmente a sentença proferida às 

fls. 149/153-v.

Intimem-se.

 Às providências.

Colíder-MT, 30 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91444 Nr: 270-92.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DE SOUZA ALVES, JHONATAN DA 

SILVA GOMES, GLAUBER ERNESTO DOS SANTOS, JESSE PEREIRA, 

ADÃO CRISTIANO DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurides Parron Parron - 

OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Eurides Parron Parron - 

OAB:20.719, JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Autos nº. 270-92.2015.811.0009 – Código nº. 91444

Despacho

Vistos, etc.

 Com o retorno dos autos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, bem como o trânsito em julgado certificado à fl. 927, e não 

havendo modificações, cumpra-se integralmente a sentença proferida às 

fls. 753/773-v.
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Intimem-se.

 Às providências.

Colíder-MT, 30 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 102452 Nr: 3844-89.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº. 3844-89.2016.811.0009 – Código nº. 102452

Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena em que figura como reeducando Danilo de 

Oliveira Silva.

Às fls. 57/58, a defesa informou que o reeducando mudou-se para a 

cidade de Novo Progresso/PA.

Pois bem.

Constatado que o reeducando encontra-se residindo na Comarca de Novo 

Progresso/PA (fls. 57/58), impõe-se a remessa dos autos à Vara de 

Execuções Penais da referida comarca para fiscalização do cumprimento 

da pena imposta.

Portanto, em cumprimento ao disposto no artigo 1.547 da CNGC, 

REMETAM-SE os autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Novo 

Progresso/PA.

Proceda-se às baixas de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98932 Nr: 1431-06.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, 

GUSTAVO MAZZALI PEREIRA, JOSIMAR JESUS DA SILVA, WESLEY 

VENTURA DE CASTRO, JOÃO PAULO BERTOLDO ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:20.017-0

 Autos nº. 1431-06.2016.811.0009 – Código nº. 98932

Despacho

Vistos, etc.

 1) Compulsando os autos, verifica-se que foi inexitosa a intimação por 

edital do réu Josimar Jesus da Silva da sentença de fls. 677/682, haja 

vista que não houve a publicação via DJE, conforme certidão de fl. 778.

Contudo, tendo em vista que a defesa do acusado manifestou interesse 

de recorrer à fl. 790, não vislumbro qualquer prejuízo ao réu. No entanto, a 

fim de evitar que sejam suscitadas futuras nulidades, DETERMINO que seja 

repetida a intimação por edital do acusado acerca da sentença de fls. 

677/682.

 2) Sem prejuízo, RECEBO o recurso de Apelação interposto pela defesa 

do réu Josimar Jesus da Silva em seus efeitos legais (art. 597, do CPP), 

sendo ele tempestivo, conforme certidão de fl. 804.

 Assim, ABRA-SE vista a defesa para que apresente as devidas razões 

recursais no prazo legal.

3) Após, INTIME-SE o Ministério Público para que ofereça contrarrazões no 

prazo legal.

4) Com a juntada das contrarrazões recursais pelo apelado, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as 

homenagens de estilo, independentemente de nova conclusão.

5) Diante do pedido de fl. 805, COMUNIQUE-SE à referida Gestora que 

pendem nos autos a apresentação das razões recursais da apelação 

interposta pela defesa do acusado Josimar Jesus da Silva, bem como das 

contrarrazões pelo órgão ministerial, sendo os autos posteriormente 

remetidos ao Egrégio Tribunal para julgamento do referido recurso.

 Cumpra-se.

Às providências.

Colíder/MT, 30 de outubro de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 106410 Nr: 2193-85.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUESON LINDOLFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCE NÚBIA BALDO DOS 

SANTOS MACULAN - OAB:OAB-MT 20.027/O

 Autos nº. 2193-85.2017.811.0009 – Código nº. 106410

Despacho

Vistos, etc.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 30 de outubro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUY GUILHERME PERAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1001687-58.2018.8.11.0009 Parte Autora: RUY GUILHERME PERAL DA 

SILVA Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte requerente para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 22 de janeiro de 2019 às 14h00min., 

acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para 

audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 

334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à 

audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

H. CASTRO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1001680-66.2018.8.11.0009 Parte Autora: H. CASTRO NASCIMENTO - ME 

Parte Ré: LTD SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA - ME FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 31 de janeiro de 2019 às 
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13h40min., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do 

autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa de seu 

advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010626-78.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES FAUSTINELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA OAB - MT0008099A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010626-78.2013.8.11.0009. EXEQUENTE: FRANCISCO DOS SANTOS 

EXECUTADO: JUARES FAUSTINELLI Vistos. Considerando o lapso 

temporal decorrido entre a data do pedido de dilação de prazo e o 

presente momento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, § 1º, do NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se. 

Após, venham-me conclusos para decisão. Cumpra-se. Colíder, 26 de 

outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AGUIAR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1000137-28.2018.8.11.0009 Parte Autora: E.L. ALVES MERCADO - ME 

Parte Ré: ANTONIO AGUIAR FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) da 

parte promovente de todo o teor da sentença juntada no ID - 16160766, 

bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o 

depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria, 

consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC, sob pena de revogação da 

sentença. Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-72.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J L DIAS TADIOTTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. DOS REIS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO Expedido por 

ordem do M.M. Juiz Fernando Kendi Ishikawa Processo: 

1001365-72.2017.8.11.0009 Parte Autora: J L DIAS TADIOTTO & CIA LTDA 

- ME Parte Ré: D. B. DOS REIS - ME FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte promovente de todo o teor da sentença juntada no 

ID - 13297524, bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda com o depósito do título executivo extrajudicial em cartório ou 

secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC, sob pena de 

revogação da sentença. Colíder/MT, 29 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002032-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE BARBOSA MARCELINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002032-58.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: SIMONE BARBOSA MARCELINO Vistos. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO De início, destaca-se que a parte 

reclamada é revel, pois, devidamente citada e intimada (Num. 12142422 - 

Pág. 1), deixou de comparecer à audiência de conciliação e contestar a 

inicial. Desta forma, decreto-lhe a REVELIA na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95, e, consoante o que faculta o art. 355, inciso II, do NCPC, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de ação de cobrança proposta por A A DE ALMEIDA 

COMÉRCIO ME em desfavor de SIMONE BARBOSA MARCELINO, todos 

devidamente qualificados. A parte autora argumenta que a parte ré 

adquiriu produtos diversos que perfazem o valor de R$ 757,18 

(setecentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), encontrando-se 

inadimplente com a obrigação de pagar. A inicial veio acompanhada de 

cópia digitalizada do(s) título(s) de crédito, o que comprova o pleito da 

parte autora. Com isso, reconhecida a revelia, por se tratar de direitos 

disponíveis, aplicam-se os efeitos indireto ou mediato, processual, 

preclusivo e, acima de tudo, material, a presumir a veracidade dos fatos 

afirmados pela parte autora e não contestados pela parte ré, 

caracterizada a confissão tácita, na autorização do art. 344 do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida 

na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 

487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 757,18 (setecentos e cinquenta e sete reais e dezoito 

centavos) em favor da parte reclamante com juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do 

vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do 

STJ. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, o que 

deverá ser certificado, remeta-se o feito ao arquivo com as devidas 

baixas, observando-se em tudo a novel CNGC. Sentença Publicada no 

PJE. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 25 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-78.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010227-78.2015.8.11.0009. REQUERENTE: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

promovida pela parte exequente em desfavor da parte executada. 

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito realizado 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita. Ante o 

exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-78.2015.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010227-78.2015.8.11.0009. REQUERENTE: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: LG ELECTRONICS DO 

BRASIL LTDA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

promovida pela parte exequente em desfavor da parte executada. 

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito realizado 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita. Ante o 

exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos 

termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-17.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010287-17.2016.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Trata-se 

de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-17.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010287-17.2016.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Trata-se 

de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-17.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010287-17.2016.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Trata-se 

de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-31.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAULA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010299-31.2016.8.11.0009. REQUERENTE: JULIANA PAULA DE PAIVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito 

realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores. 
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Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010299-31.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PAULA DE PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010299-31.2016.8.11.0009. REQUERENTE: JULIANA PAULA DE PAIVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença promovida pela parte exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito 

realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita, 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores. 

Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000374-96.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE ESSER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SANTI DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000374-96.2017.8.11.0009. AUTOR(A): PABLO HENRIQUE ESSER RÉU: 

ANDRE SANTI DOS SANTOS Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora, devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu à solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o 

que faz presumir sua desistência. Assim, considerando o disposto no 

Enunciado 90 do FONAJE, bem como ante a concordância expressa da 

parte ré, HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e julgo EXTINTO 

o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a previsão 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder Judiciário sem 

o devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos mais de 5 mil 

processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo custo do 

trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento de 

custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do 

art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001135-30.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE PEREIRA DO CARMO 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. Vistos. As partes firmaram acordo 

no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001135-30.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE PEREIRA DO CARMO 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. Vistos. As partes firmaram acordo 

no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 
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processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001135-30.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE PEREIRA DO CARMO 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. Vistos. As partes firmaram acordo 

no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000078-40.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FRANCIELLE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação 

por falta de interesse processual. Considerando o disposto no Enunciado 

90 do FONAJE, bem como ante a concordância expressa da parte ré, 

HOMOLOGO o pedido de desistência, e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000078-40.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FRANCIELLE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação 

por falta de interesse processual. Considerando o disposto no Enunciado 

90 do FONAJE, bem como ante a concordância expressa da parte ré, 

HOMOLOGO o pedido de desistência, e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDER LUCIO FERREIRA JARDIM (REQUERIDO)

GABRIELI RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000791-15.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - 

ME REQUERIDO: VANDER LUCIO FERREIRA JARDIM, GABRIELI RAMOS 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou 

pedido de desistência da ação por falta de interesse processual. 

Considerando o disposto no Enunciado 90 do FONAJE, HOMOLOGO o 

pedido de desistência, e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINDO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000166-78.2018.8.11.0009. REQUERENTE: HERMELINDO BEZERRA DA 

SILVA REQUERIDO: AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte exequente 
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deu-se por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro 

EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINDO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000166-78.2018.8.11.0009. REQUERENTE: HERMELINDO BEZERRA DA 

SILVA REQUERIDO: AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro 

EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010305-38.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010305-38.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela 

parte exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada 

para se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte executada, a 

parte exequente deu-se por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010305-38.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010305-38.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela 

parte exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada 

para se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte executada, a 

parte exequente deu-se por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010340-95.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010340-95.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: ADAO RESENDE EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada para 

se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte 

exequente deu-se por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010340-95.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010340-95.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: ADAO RESENDE EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada para 
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se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte 

exequente deu-se por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000301-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000301-27.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MANOEL BATISTA OLIVEIRA 

FILHO REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 

BAHIA COELBA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

promovida pela parte exequente em desfavor da parte executada. 

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito realizado 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita e pugnou 

pelo levantamento de valores, o qual foi deferido. Ante o exposto, defiro o 

pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000301-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000301-27.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MANOEL BATISTA OLIVEIRA 

FILHO REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 

BAHIA COELBA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

promovida pela parte exequente em desfavor da parte executada. 

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito realizado 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita e pugnou 

pelo levantamento de valores, o qual foi deferido. Ante o exposto, defiro o 

pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000301-27.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846/B-B (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000301-27.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MANOEL BATISTA OLIVEIRA 

FILHO REQUERIDO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA 

BAHIA COELBA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

promovida pela parte exequente em desfavor da parte executada. 

Devidamente intimada para se manifestar quanto ao depósito realizado 

pela parte executada, a parte exequente deu-se por satisfeita e pugnou 

pelo levantamento de valores, o qual foi deferido. Ante o exposto, defiro o 

pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-86.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA SILVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010360-86.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ROSIMEIRE APARECIDA 

SILVEIRA FERREIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela 

parte exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada 

para se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte executada, a 

parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-86.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE APARECIDA SILVEIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010360-86.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ROSIMEIRE APARECIDA 

SILVEIRA FERREIRA REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela 

parte exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimada 

para se manifestar quanto ao depósito realizado pela parte executada, a 

parte exequente deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO SIDOOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILEVER BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010097-54.2016.8.11.0009. REQUERENTE: EUGENIO SIDOOSKI 

REQUERIDO: UNILEVER BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

depósito realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 25 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO SIDOOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILEVER BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010097-54.2016.8.11.0009. REQUERENTE: EUGENIO SIDOOSKI 

REQUERIDO: UNILEVER BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

depósito realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 25 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO SIDOOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILEVER BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010097-54.2016.8.11.0009. REQUERENTE: EUGENIO SIDOOSKI 

REQUERIDO: UNILEVER BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

depósito realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 25 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-54.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO SIDOOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILEVER BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010097-54.2016.8.11.0009. REQUERENTE: EUGENIO SIDOOSKI 

REQUERIDO: UNILEVER BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

depósito realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 
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Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 25 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-39.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDA DE FATIMA BETARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILEVER BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010098-39.2016.8.11.0009. REQUERENTE: GRACINDA DE FATIMA 

BETARELLI REQUERIDO: UNILEVER BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-39.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDA DE FATIMA BETARELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNILEVER BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884 (ADVOGADO(A))

TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA OAB - MT0005634A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010098-39.2016.8.11.0009. REQUERENTE: GRACINDA DE FATIMA 

BETARELLI REQUERIDO: UNILEVER BRASIL LTDA. Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-68.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

JAILTON AMARO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010400-68.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARCIA RODRIGUES DA 

CUNHA, JAILTON AMARO DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010400-68.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

JAILTON AMARO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010400-68.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARCIA RODRIGUES DA 

CUNHA, JAILTON AMARO DO NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

ação de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 

desfavor da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar 

quanto ao depósito realizado pela parte executada, a parte exequente 

deu-se por satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para 

levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e 

declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 

925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à parte 

exequente. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Colíder, 26 de outubro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 551 de 1058



Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 104179 Nr: 743-10.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JOSE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 743-10.2017.811.0009 - código: 104179

 E S P É C I E :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR DO FATO- SANDRO JOSÉ RIBEIRO

INTIMANDO: Autor do fato: Sandro Jose Ribeiro, Rg: 2066282-3 SSP MT 

Filiação: Pedro Olinto Ribeiro e Rosa Pianezzer Ribeiro, data de 

nascimento: 09/04/1990, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, convivente, 

dessosador, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Autor do Fato acima identificado para tomar 

ciência dos termos da r. Sentença de fls. 66/66-vº, abaixo transcrito.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de termo 

circunstanciado instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 

28 da Lei 11.343/06, em tese, por SANDRO JOSÉ RIBEIRO. O Ministério 

Público ofertou proposta de transação penal às fls. 51/53, que foi aceita 

pelo increpado (fl. 64). II - FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a transação 

penal ofertada pelo Ministério Público atendeu aos requisitos exigidos no 

artigo 76, § 2º e § 3°, da Lei 9.099/95. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

HOMOLOGO a transação penal ofertada pelo Ministério Público com 

fundamento nos arts. 72 e 76, “caput” e § 4º, da Lei 9.099/95. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se o(a) suposto(a) infrator(a), pessoalmente, 

desta decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso 

se faça necessário. Ciência ao Ministério Público. Nos termos do art. 317, 

§ 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se. Decorrido o lapso temporal da 

referida transação penal, certifique-se eventual cumprimento ou 

descumprimento e, em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação. Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e 

CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. Publique-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Antonia Vanderléia da 

Costa Nunis, digitei.

Colíder - MT, 31 de outubro de 2018.

 Ana Maria Guimarâes

 Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000608-30.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RENY GONCALVES GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos, em Id 16285758, no prazo de 

15 dias.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34480 Nr: 2664-34.2010.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CORREIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANA DA COSTA, 

para devolução dos autos nº 2664-34.2010.811.0046, Protocolo 34480, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74536 Nr: 962-77.2015.811.0046

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA AGUIAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIDIMO DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:GO/4.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 5243 Nr: 10-55.2002.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. E. DE ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 125622 Nr: 4396-69.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORI BUENO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT

 (...) A denúncia narra os seguintes fatos: Apurou-se que o denunciado e 

a vítima foram casados por cerca de 15 [quinze] anos, sendo que já 

estavam separados há 30 [trinta] dias quando no dia 14/04/18, por volta 

das 19:00, na residência localizada na Rua Paraná, n°. 425, bairro Cristo 

Rei, em Comodoro/MT, o réu após retornar da fazenda aonde trabalha foi à 

residência em que a vítima estava morando, passando a provocá-la. Em 

dado momento, o denunciado agrediu a vítima com um soco no rosto e a 

segurou pelo pescoço, tentando enforcá-la. Como se não bastasse, ele 

ainda a ameaçou, dizendo que “se ela registrasse boletim e ele fosse 

preso quando saísse da cadeia matava a declarante” [fl. 07 do IP]. Nota-se 

que o MPE cumpriu adequadamente o artigo 41 do CPP ao narrar os fatos 

de forma que se verifica a presença de justa causa, ou seja, a existência 

da materialidade e os indícios de autoria. Com essas considerações, 

rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Em relação à alegada atipicidade do 

crime de ameaça e em relação à ausência de dolo do crime de lesão 
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corporal, tenho que tais teses se confundem com o mérito da demanda, 

razão pela qual deixo para apreciar no momento adequado após a devida 

instrução probatória. Ademais, a defesa preferiu se manifestar de forma 

ampla de maneira que a tese defensiva necessita da produção de provas, 

por isso, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 

janeiro de 2019, às 13:30 horas, conforme dispõe o artigo 399 do Código 

de Processo Penal Intime-se o acusado e a vítima de acordo com o que 

determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal. A fim de 

racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve como M 

A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar. Intime-se a 

defesa, via DJE. 5- Intime-se o Ministério Público. pessoais de 

identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 98158 Nr: 27-66.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA BATISTA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA 

- OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, caso a parte entenda que não foi analisado alguma questão 

que alteraria o julgamento do mérito da demanda, deve lançar mãos de 

outros meios processuais para tentar corrigir o vício apontado na 

sentença. O que se percebe, é que o embargante pretende que seja 

reapreciada a questão e consequentemente proferida nova decisão, o que 

não se permite por meio de embargos de declaração. Assim sendo, por 

não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios. 

Publique-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39100 Nr: 115-80.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIVAL COMBUSTIVEIS LTDA, DENILSON 

MARCOS BARBIEIRO, PAULO SÉRGIO BARBIERO, ALAIR CARICIMI 

BARBIERO, ELISÂNGELA RODRIGUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

exequente para manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

relação a não citação dos executados conforme certidão de fl. 115 e de 

fls. 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35739 Nr: 431-30.2011.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para manifestar no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com 

relação aos cálculos apresentados pela parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36504 Nr: 1201-23.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A, VANINA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:13756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para manifestar nos autos requerendo o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115795 Nr: 230-91.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAWETALOHI MAOLOKORI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE PROCÓPIO DE 

CARVALHO - OAB:303.905/SP

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 111081 Nr: 5734-15.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLINDA ROGGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 19 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo as partes para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem nos presentes autos. Decorrido tal prazo sem 

manifestação, desde já informo que os autos serão arquivados.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 128572 Nr: 5633-41.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRIMEIRA VARA - COMARCA DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Listagem de Jurados ME106

Ano de participação no corpo de jurados:2019

Jurados:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 122673 Nr: 3247-38.2018.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Trata-se de representação por ato infracional proposta pelo Ministério 

Público Estadual em face da adolescente BRUNA REGINA ORBEN 

GERVÁSIO, já qualificado nos autos em que o MPE não se opôs à 

manifestação da defesa, porém não deixou claro nos autos qual deve ser 

a medida a ser cumprida ou se foi deferida a remissão incondicionada.

Assim sendo, restituo os autos ao MPE para complementar sua 

manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 112160 Nr: 6218-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO WESCHENFELDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MENEGOL, CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 112160

Vistos.

ANDRÉ ANTÔNIO WESCHENFELDER postula ALVARÁ JUDICIAL para que 

seja autorizado a proceder ao levantamento do montante do crédito com 

os valores corrigidos até a data da efetiva liberação.

Analisando os autos, verifico que os executados cumpriram para com a 

obrigação, mediante intervenção da empresa BUNGE ALIMENTOS S.A, que 

procedeu a liquidação das 719 (setecentas e dezenove) sacas de soja em 

grãos.

Dessa forma, impõe-se assim a liberação do alvará judicial e 

posteriormente, a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte dos executados, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados em favor do 

exequente e ainda das eventuais garantias que eventualmente existam 

dos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Comodoro, 23 de outubro de 2018.

 Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 6146 Nr: 3509-08.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PIVA SCARAVELLI 

- OAB:61.107/PR, LUCÉLIA APARECIDA ALCÂNTARA DE MACEDO - 

OAB:66.741/PR

 Certifico e dou fé que de acordo com as normas vigentes impulsiono o 

presente feito intimando o réu para apresentar alegações finais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 126544 Nr: 4817-59.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES ALBINO HENDGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 Vistos.

1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a defesa 

preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese defensiva 

necessita da produção de provas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de janeiro de 2019, às 16h00min, conforme 

dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.

2 – Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o 

caso, de acordo com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de 

Processo Penal.

3 – A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão 

serve como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício 

requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o 

presente documento será entregue ao comandante do policial militar.

 4 – Intime-se o Ministério Público e a Defesa, via DJE.

Comodoro/MT, 30 de outubro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

Pessoas a serem intimadas:

1) Réu a ser interrogado:

 HERMES ALBINO HENDGES, brasileiro, casado, caminhoneiro, portador do 

RG nº 40676740 SSP/PR, nascido aos 04 de março de 1965, natural de 

Salto do Lontra/PR, filho de Erno Hendges e Otila Piazza Hendges.

2) Testemunhas:

 1) Lindomar de Luque Franco: Batalhão da Polícia Militar de Comodoro/MT;

2) Maiko Wesley Beltrame da Silva: Batalhão da Polícia Militar de 

Comodoro/MT;

3) Elisiane Chichorro Rumanski (vítima): Fazenda São Domingos, zona rural 

de Comodoro/MT, ou Vila Paraíso, n° 100, São João/PR.

Advertências:

 O réu que devidamente intimado não comparecer na audiência terá sua 

revelia decretada.

 A testemunha que devidamente intimada não comparecer na audiência 

poderá ser multada em até 10 salários mínimos, sem prejuízo de responder 

por crime de desobediência e ainda ser condenada ao pagamento das 

custas da diligência.

 Observações:

 Todos deverão comparecer devidamente trajados e portando documentos 

pessoais de identificação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 125624 Nr: 4397-54.2018.811.0046

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGINALDO APARECIDO ANACLETO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Vistos. 1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição sumária, pois a 

defesa preferiu se manifestar de forma ampla de maneira que a tese 

defensiva necessita da produção de provas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de janeiro de 2019, às 14h30min, 

conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal. 2 – Intime-se o 

acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso, de acordo 

com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal. 3 – 

A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar. 4 – Intime-se o 

Ministério Público e a Defesa, via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 91870 Nr: 2898-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI AMARAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o requerido não foi citado, 

razão pela qual intimo o requerente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 3695 Nr: 568-61.2001.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINA VILLALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Intimar a parte ré para manifestar nos autos na fase do artigo 422 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66766 Nr: 471-07.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lincom Valace Pereira Procópio, PREMIUN 

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:MT 3772, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora, devendo o 

depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. 

(Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35357 Nr: 54-59.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU MARCOS PARMEGGIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO EUGÊNIO FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a inercia da parte autora intime-se a pessoalmente por 

meio do oficial de justiça, para no prazo de 5 (cinco) dias efetuar o 

pagamento do valor da diligência ou indicar endereço valido para intimação 

do devedor.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40429 Nr: 1442-60.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO EDUARDO STOFELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A, ELIANE 

FRANCISCA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO ROAS DA SILVA - OAB:MG 98.981, LUCAS 

ALBERTO TOSTES CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Verifica-se que os supostos orçamentos apresentados pelo banco 

requerido se referem a outros autos, sendo que não são atuais (anos 

2016, 2017 e 2013, respectivamente), bem como não fazem qualquer 

referencia ao caso concreto, se acaso fossem nomeados o valor seriam o 

mesmo das manifestações acostadas.

Diante disso, intime-se o requerido para que realize o pagamento da 

perícia no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61755 Nr: 3609-50.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GHEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9.059/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:MT 16.990

 Vistos.

Verifica-se que a parte exequente concorda com os cálculos 

apresentados pelo executado, afirmando apenas que devem ser 

acrescentados os 10% referente aos honorários sucumbenciais.

Considerando que os cálculos apresentados às fls. 161/162 não menciona 

os honorários advocatícios, bem como a sentença de fls. 100/106 

condena o requerido (atualmente executado) ao aludido pagamento razão 

assiste a parte exequente.

Diante disso, intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por 

carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública 

ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

intime-se o executado para que se manifeste.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36623 Nr: 1322-51.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR PAULO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente acerca da impugnação realizada pelo 

autarquia executada.

Considerando que o acórdão manteve a antecipação de tutela DETERMINO 

que o benefício previdenciário seja implementado em favor da parte autora 

por meio do sistema JusConvênios, informado por meio do ofício circular 

294/2018-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22721 Nr: 250-68.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Moretto - OAB:4032/RO, 

JÓSE BERILO DOS SANTOS - OAB:3184
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Vistos.

Intime-se o exequente para apresentar demonstrativo de cálculo com o 

respectivo abatimento do valor do bem leiloado, bem como manifestar-se 

acerca dos próximos atos expropriatórios.

Após, intime-se o executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 2749-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ADRIANO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR ANTONIO TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:17408/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 2749-73.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO ADRIANO BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIMAR ANTONIO TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:RO/3159, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - 

OAB:17408/O

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 13152 Nr: 1137-57.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO, FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU FELDKIRCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, FERNANDO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:OAB/MS 

12574, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B

 Vistos.

Tendo em vista, pedido de fl. 830 intime-se o exequente Gustavo Lorenzi 

de Castro para que adeque o valor a ser penhorado, uma vez que o 

cumprimento de sentença é movido por dois exequentes e o percentual de 

15% será ajustado entre ambos, para só então ser deliberado sobre a 

realização ou não da penhora.

 Em relação ao pedido de fls. 831/832, intime-se o devedor, por meio de 

seu patrono, via DJE, para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntario no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do debito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 117935 Nr: 1133-29.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ELIANE FIEDLER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 99843 Nr: 787-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA MODAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603/A

 Da inaplicabilidade do código de defesa do consumidor – a preliminar em 

comento se confunde com o mérito e com este será analisado. Portanto, 

rejeito a preliminar em comento.Não havendo outras preliminares a serem 

analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.Atendendo ao 

disposto no art. 352 e seguintes do CPC DELIMITO como questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória:I - Se nos meses de janeiro 

de cada ano há aumento de vendas em seu estabelecimento comercial 

pela parte autora.II - Se houve problemas funcionais na máquina de cartão 

fornecida pela requerida no período em que o estabelecimento comercial 

do autor esteve em liquidação.III – Se houve danos materiais em virtude 

dos problemas na máquina de cartão.IV – Se a honra objetiva da parte 

autora foi maculada.Ademais, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:I - Incumbirá à parte autora comprovar o aumento das vendas no 

período citado na exordial mediante prova documental.II - Incumbirá à parte 

autora comprovar os danos materiais em virtude do decaimento das 

vendas mediante prova documental.III - Incumbirá à parte requerida 

comprovar que a máquina de cartão no período narrado na exordial se 

encontrava em pleno funcionamento.IV - Incumbirá à parte autora 

comprovar o dano a honra objetiva mediante prova documental.No tocante 

ao requerimento de produção de prova testemunhal DEFIRO tal pleito 

requerido para que se possa, com segurança, aferir a veracidade dos 

fatos aduzidos na exordial.No que concerne à prova documental DEFIRO 

tal pleito requerido vez que é perfeitamente possível à juntada de 

documentos novos durante o curso do processo, desde que respeitados 

os princípios do contraditório e da ampla defesa. O artigo 435 do CPC, 

portanto, deve ser interpretado de forma sistemática, não havendo razão 

para ser restringido, desde que não importe em prejuízo para as partes. 

Deste modo, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 04 (quatro) de dezembro de 2018, às 15h:45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 129042 Nr: 5832-63.2018.811.0046

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LIMITADA, 

PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉVERSON CAMPOS CONTÓ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Sob pena de indeferimento, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, vez que não foram recolhidas as custas 

processuais.

 Cumpra-se.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71938 Nr: 3850-53.2014.811.0046

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CARRETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PEDRO STEIN 

AMBRÓZIO - OAB:13790/ES

 Ficam as partes intimadas do retorno dos autos à 1ª Instância, bem como 

para manifestarem no que entenderem de direito, dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30661 Nr: 1686-91.2009.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINO GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU FIRIGOLO, ELIANA FIRIGOLO, 

LUCIOMERO ORTOLAN, ÁLVARO LUIZ ORTOLAN, SIRLEI PINZON ZAMO 

ORTOLAN, FÁTIMA ROSANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17192-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 Vistos.

Intime-se a Advocacia Federal da União para que manifeste se há 

interesse da União no presente feito no prazo de 10 (dez) dias, 

remetendo-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69266 Nr: 2481-24.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CARRETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PEDRO STEIN 

AMBRÓZIO - OAB:13790/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Fica a parte requerente intimada a recolher as custas processuais, dentro 

do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção; conforme R. Acórdão, 

fls.: 142/147, dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69266 Nr: 2481-24.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CARRETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PEDRO STEIN 

AMBRÓZIO - OAB:13790/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Ficam as partes intimadas do R. Acordão , juntado às fls.: 142/148, 

relativo aos autos de código: 71938, em apenso a estes.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85975 Nr: 856-81.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F DE PAULA BIORK – ME, LETYCIA F P 

BIORK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Ademais, intime-se o exequente para promover o devido andamento 

do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o 

presente feito encontra-se paralisado por mais de 01 (um) ano em face da 

não localização de bens passíveis de constrição. Consigne-se na 

intimação a advertência de que em não sendo dada providência efetiva e 

apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o pleito seja de mera 

vista dos autos, prorrogação de prazo ou pedido de suspensão, serão os 

autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, da CNGC/MT, haja 

vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas infindáveis à 

espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em se manifestar 

contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao Judiciário. 

Certifique-se e voltem-me conclusos.Às providências.Intime-seCumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69700 Nr: 2783-53.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO, 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, nos termos do art. 487, inciso I, 

CPC o pedido da inicial, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso-MT e 

Município de Campos de Júlio-MT a fornecer procedimento cirúrgico na 

coluna cervical/lombar ao requerente LUIZ CARLOS DA SILVA.CONFIRMO 

a tutela de urgência concedida nos autos.DETERMINO que a parte autora 

acoste aos autos três orçamentos atualizados do procedimento cirúrgico 

requerido na exordial. Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos 

honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação 

do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado e apresentado nos autos orçamento a respeito do 

procedimento cirúrgico deferido nos autos, proceda-se com a liquidação 

da sentença e em sendo o valor da condenação superior 100 (cem) 

salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, III, CPC, SUBMETA o 

presente decisum para apreciação pela Instância Superior ex vi art. 496 e 

ss. CPC.Publique-se. Registre-se (art. 317, § 4º, C.N.G.C/MT - Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI). Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 14 de dezembro de 

2017.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61984 Nr: 14-09.2013.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 557 de 1058



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIUDE OLIVEIRA COSTA SOUZA, JAIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE CAMPOS LARA, RODRIGO 

AP. SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA CRISTINA 

CARVALHO MARQUES - OAB:25314 - O/MT

 Código 61984

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de procedimento comum interposta por Eliude Oliveira 

Costa Souza e outro em face de Ana Paula de Campos Lara e outro todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, vislumbro que as tentativas de citação dos 

requeridos mediante carta e mandado restaram infrutíferas.

 Derradeiramente, requereu o autor que este juízo oficiasse as 

concessionárias de serviço público no intuito de localizar o réu ou deferir 

a citação via edital.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

 Tendo em vista que as tentativas de citação dos requeridos restaram 

infrutíferas, Defiro o pedido em petição retro e, para tanto citem-se as 

partes requeridas por via editalícia com o prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 256, I, do Código de Processo Civil, com as advertências 

legais.

 Decorrido, o prazo in albis, certifique e desde já com fulcro no art. 72, II, 

CPC nomeio como curadora especial da parte requerida a Defensoria 

Pública desta comarca para patrocinar os interesses da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada pessoalmente desta nomeação para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 12 de março de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61984 Nr: 14-09.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIUDE OLIVEIRA COSTA SOUZA, JAIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE CAMPOS LARA, RODRIGO 

AP. SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAIANA CRISTINA 

CARVALHO MARQUES - OAB:25314 - O/MT

 Código 61984

VISTOS ETC.,

 Defiro o pedido de fl. 58.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro/MT, 02 de agosto de 2017.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107965 Nr: 4463-68.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE MARTA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Ante o exposto, nos termos do art. 487 inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, resolvendo o mérito da 

demanda. Em virtude da sucumbência, condeno a Requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, todavia, suspendo a 

cobrança uma vez que o mesmo é beneficiário da justiça gratuita. Com o 

trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.P..I.CComodoro-MT, 30 de outubro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105836 Nr: 3488-46.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTYELLE NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTUNES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Danos Morais e Materiais, ajuizada por Cristyelle 

Nascimento da Silva em desfavor do Francisco Antunes Martins.

Decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto não havendo preliminares a serem 

analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, bem como o 

depoimento pessoal do requerido, designando audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intimem-se pessoalmente o requerido para prestar depoimento pessoal, 

constando no mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

ela alegados, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a depor 

(CPC, Art. 385, § 1º).

Intimem-se as testemunhas de ref. 37.

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37169 Nr: 1868-09.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Impulsiono estes autos com afinalidade de intimar as partes, na pessoa de 

seus advogados, para que tenham ciência do cálculo expedido pelo 

Contador deste Juízo, juntado às fls.: 176/185, dos autos em epígrafe; bem 

como, apresentem manifestação dentro do prazo de (15) dias, conforme 

R. Decisão de fls.: 170.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73749 Nr: 608-52.2015.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DE COMODORO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCIMAR CAITANO DOS SANTOS, WESLEY 

EDUARDO ALVES PEREIRA, RIVAER DAVILA TORRES, EDIVALDO ALVES 
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DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B

 Tendo em vista o despacho de ref: 87, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu patrono, a fim de 

que, junte nos autos os documentos comprobatórios da propriedade dos 

bens apreendidos, conforme requerido a restituição na ref: 62.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105758 Nr: 3450-34.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DOLORES NOGUEIRA 

OLIVEIRA PARAGUAÇU - OAB:25139 - O/MT, DEFENSORIA PÚBLICA 

DA COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos, ajuizada por Caique Gonçalves 

Mira Figueiredo, por sua genitora Josiane Gonçalves Teixeira, em desfavor 

do Genivaldo Mira Figueiredo.

Decido.

Não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 354 e 355, do 

Código de Processo Civil e, para tanto não havendo preliminares a serem 

analisadas e tampouco nulidades a serem pronunciadas, em consonância 

com o artigo 357 do Código de Processo Civil, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, designando audiência 

de instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, às 

16h30min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intime-se o requerido através de carta precatória, sendo que fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias para cumprimento.

Expeça-se.

Cumpra-se.

Vistos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63535 Nr: 1673-53.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEMS, MEMS, FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIVANIA FERNANDES DE 

LIMA - OAB:RO/5433

 Trata-se de ação de execução de alimentos formulada por Vitória 

Eduarda Moraes Sanches e Matheus Eduardo Moraes Sanches, 

representados por sua genitora Fernanda Moraes da Silva em face de 

Leonicio Batista Sanches.

À fl. 80 os autores requestaram a desistência da ação.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Em análise aos fólios, percebo que os requerentes informam a desistência 

da demanda, requerendo a homologação desta, nos moldes do art. 485, 

inciso VIII, do NCPC.

Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Condeno os autores nas custas e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja execução deverá 

observar o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Aguarde-se prazo para a interposição de eventual recurso, transcorrido 

este em branco, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-88.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TAMELA GOMES TIMOTEO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Outros Interessados:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000242-88.2018.8.11.0046. AUTOR(A): 

TAMELA GOMES TIMOTEO GARCIA RÉU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO 

VERDE Vistos. Cuida-se de Ação Ordinária manejada por TAMELA GOMES 

TIMOTEO GARCIA em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos. Tutela de urgência deferida de ID 13989275. Devidamente 

citado, o requerido apresentou sua contestação nos autos, tendo alegado 

prejudicial de mérito no que toca a prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. No 

mérito, arguiu a capacidade da parte autora em exercer suas atividades 

laborais. A parte requerente apresentou impugnação à contestação nos 

autos. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. Decido. Arguiu o 

requerido prejudicial de mérito acerca da prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação. Em que 

pese os argumentos expendidos pelo requerido vislumbra-se que razão 

não lhe assiste neste ponto, uma vez que a parte requerente entrou 

administrativamente com o pedido de benefício de auxilio doença no dia 11 

de dezembro de 2017 e o ajuizamento da ação se deu em 25 de maio de 

2018, ou seja, não há em que se falar em prescrição quinquenal. 

Inexistindo outras prejudiciais a serem enfrentadas, não padecendo a 

inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para 

figurar no polo ativo e passivo da demanda, havendo interesse 

(adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o 

pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda 

está em harmonia com os arts. 17 e 485 inciso VI, do NCPC, não havendo 

se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos 

processuais (art. 485, IV, do NCPC), inexistindo nulidades a serem 

declaradas ou irregularidades para sanar-se, DECLARO o feito saneado. 

Atendendo ao disposto no art. 357, e seguintes do CPC DELIMITO como 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória: I - Se a 

parte requerente é segurada (o) obrigatória da Previdência Social. II - Se 

se encontra incapacitada (o) para atividades laborais. III- Se ao tempo da 

incapacidade possuía qualidade de segurada (o). Desta feita, distribuo o 

ônus da prova da seguinte maneira: I - Incumbirá à parte autora comprovar 

que se encontra incapaz para atividades laborais. II - Incumbirá ao INSS 

comprovar que a parte autora não detém a qualidade de segurada (o). 

Defiro a prova pericial pleiteada por ambas as partes, vez que o 

esclarecimento dos fatos controvertidos demanda conhecimentos 

específicos de técnico. E, para tanto nomeio como perito, 

independentemente de compromisso (art. 466, do CPC), o Dr Vagner 

Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço à Rua Terezina, 345, Vilhena/RO, 

devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação. Designo a 

perícia médica para o dia 01 de fevereiro de 2018, a partir das 14h400min, 

no prédio do Fórum desta comarca, devendo as partes ser intimadas para 

a realização do exame. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 
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prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação do exame médico. Faculto 

às partes dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de assistentes 

técnicos. Saliento que os honorários periciais serão quitados consoantes 

dispõe o art. 95 e SS do CPC. Fixo honorários periciais no valor máximo da 

tabela II, da Resolução nº 232/2016, do Conselho da Justiça Federal e, 

com base no parágrafo segundo do artigo 2º da resolução 

retromencionada e, multiplico, referido valor, haja vista a complexidade do 

exame e ao local de sua realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do 

anexo I, da referida resolução, e os demais atos necessários ao 

pagamento junto a Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso 1ª 

Região, se enquadrado nos moldes do §2º do art. 2º da dita resolução. 

Intimem-se as partes, que estas detêm o prazo de 15 (quinze) dias para 

alegar qualquer das matérias constantes no art. 465, §1º, I, CPC bem como 

para indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 

421, § 1.º, II, CPC) sob pena de preclusão. Após, realizada a perícia, 

intimem-se as partes para apresentarem alegações finais em forma de 

memorial em prazo comum de 15 (quinze) dias em analogia ao art. 477, 

§1º, CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 

31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001196-37.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILSON RIGO PIOVEZAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES OAB - MT0016681A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001196-37.2018.8.11.0046. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANAILSON RIGO PIOVEZAN RÉU: INSS - 

AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos. ANAILSON RIGO PIOVEZAN 

ajuizou Ação Ordinária contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS, todos devidamente qualificados nos autos. Aduziu o autor em 

apertada síntese, que é segurado da previdência social, tendo como 

profissão motorista. Entretanto, narrou na exordial que no exercício de sua 

função no dia 08/12/2017 veio a sofrer acidente de trabalho. Aduziu que a 

patologia em que se encontra acometido o autor é de caráter irreversível e 

definitivo. Requereu deste modo, tutela de urgência para o fim de ser 

concedido/restabelecido o benefício de auxílio-doença em prol da parte 

autora. Juntou documentos. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Da assistência judiciária gratuita. Quanto ao pedido de assistência 

judiciária gratuita, a meu ver a parte autora comprovou não possuir 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, sobretudo, pelos documentos apresentados 

juntos a exordial. Da tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência, 

regulada pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe, por outro 

lado, além da aparência de bom direito, a demonstração do “perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Nesta senda, colaciono 

explicação dada por Guilherme Rizzo Amaral (in Comentários às 

alterações do novo CPC, 2ª ed. rev. atual. e ampl., Revista dos Tribunais, 

São Paulo, 2016, p. 396): [...] o juiz deverá valorar todos os elementos 

disponíveis no momento da análise do requerimento da tutela cautelar ou 

satisfativa – afirmações, provas, contexto, direito aplicável – e 

empreender um juízo de probabilidade [...]. (grifos nossos). Da análise dos 

elementos coligidos nos autos, verifico, em juízo de cognição sumária, que 

o autor comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao 

deferimento da tutela de urgência. Isso porque consta nos autos, 

documentos que comprovam em tese a ocorrência de acidente de 

trabalho. No que tange a qualidade de segurado presumo que este a 

detém, considerando que na seara administrativa houve o recebimento de 

benefício previdenciário neste ano. Destarte, em juízo de cognição 

sumária, tenho que restou comprovada a probabilidade do direito do autor 

no que tange a incapacidade laborativa, sendo o segurado merecedor do 

benefício pleiteado. Relativamente ao perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação, este decorre do caráter alimentar do benefício pleiteado, 

porquanto o autor não está auferindo renda, o que interfere no sustento 

de todo o seu núcleo familiar. Por fim, deve ser registrado que se aplica, 

ao concreto, o princípio do “in dubio pro misero”, por se tratar de 

discussão acerca de verba alimentar, o que afasta a presunção, por ora, 

de legitimidade a perícia pela autarquia. Assim, comprovada a 

probabilidade do direito da autora e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação, mostra-se adequado o deferimento da tutela de urgência. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e determino que 

o INSS restabeleça/conceda o benefício auxilio doença, em favor da parte 

autora, no prazo de 30 dias a contar da ciência desta decisão, sob pena 

de multa por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00, sem prejuízo de 

posterior majoração. Cite-se a autarquia requerida, mediante REMESSA 

ELETRÔNICA dos autos para, querendo, apresentar resposta, dentro do 

prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do CPC], fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, ambos 

do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78265 Nr: 2481-87.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR OLIVEIRA AMORIM, GERALDO 

MOREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar os réus 

Junior César Oliveira Amorim e Geraldo Moreira Ramos, nos autos 

qualificado, como incurso nas sanções art. 51, caput, cc. artigo 15, inciso 

II, alíneas “a” e “d”, ambos da Lei 9.605/98

1- Do réu Junior César Oliveira Amorim

Passo a individualizar a pena do réu, atento às circunstâncias judiciais do 

art. 59, do Código Penal.

I) a culpabilidade do réu, como é sabido, compreende a reprovação social 

que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos 

concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta 

natureza;

 II) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao 

agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em 

matéria criminal. Vislumbro que não consta nos autos qualquer 

comprovante acerca da vida pregressa do acusado;

III) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto 

da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo 

pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, 

melhor seria a inserção social . Pelo que dos autos consta há que se 

ressaltar não há elementos capazes de auferir tal quesito;

IV) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, 

os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor 

predominante para o qual tende . Pelo que dos autos consta, não 

vislumbro qualquer personalidade desviada do homem médio;

 V) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o 

fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o 

sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . São comuns à 

espécie.

VI) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São 

os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua 

gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação 

delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o 

objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do 

fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos 

autos, tenho que não houve qualquer circunstância excedentes que 

façam com que o acusado mereça majoração da pena.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A 

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL de 03 (seis) meses de detenção e 10 

(dez) dias-multa.

Ausentes atenuantes, presente as agravantes descritas no artigo 15, 
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inciso II, alíneas “a” e “d”, da Lei 9.605/98, elevo a pena para 06 (seis) 

meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa. Por fim, por não estarem 

presentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena 

DEFINITIVA em 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa. 

Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, fixo 

o valor dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, corrigida monetariamente, em face da situação econômica do 

réu.Fixo o regime aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, 

§ 2º, alínea “c” do Código Penal.

 No caso, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, a teor dos artigos 7.º, 8.º e 12, da Lei 9.605/1988. 

Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena 

pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos.

2- Do réu Geraldo Moreira RamosPasso a individualizar a pena do réu, 

atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

I) a culpabilidade do réu, como é sabido, compreende a reprovação social 

que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos 

concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta 

natureza; II) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, 

ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa 

em matéria criminal. Vislumbro que não consta nos autos qualquer 

comprovante acerca da vida pregressa do acusado; III) conduta social - é 

o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, 

da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de 

simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a 

inserção social . Pelo que dos autos consta há que se ressaltar não há 

elementos capazes de auferir tal quesito; IV) personalidade - deve-se a 

particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse 

e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende . Pelo 

que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desviada do 

homem médio; V) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a 

causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o 

termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis . São 

comuns à espécie. VI) circunstâncias do crime - relacionam-se como o 

“modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que 

influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o 

local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo 

de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da 

realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No 

caso dos autos, tenho que não houve qualquer circunstância excedentes 

que façam com que o acusado mereça majoração da pena. Nestes ermos, 

considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE NO 

MÍNIMO LEGAL de 03 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. 

Ausentes atenuantes, presente as agravantes descritas no artigo 15, 

inciso II, alíneas “a” e “d”, da Lei 9.605/98, elevo a pena para 06 (seis) 

meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa. Por fim, por não estarem 

presentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena 

DEFINITIVA em 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa. 

Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do artigo 59, fixo 

o valor dos dias-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos 

fatos, corrigida monetariamente, em face da situação econômica do réu. 

Fixo o regime aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 

2º, alínea “c” do Código Penal. No caso, cabível a substituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a teor dos artigos 7.º, 

8.º e 12, da Lei 9.605/1988. Assim, substituo a pena privativa de liberdade 

aplicada por uma pena pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos. 

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução definitiva. 

Transitada em julgado a condenação, lance-se o nome dos réus no rol dos 

culpados. Após o trânsito em julgado, determino, ainda, a suspensão dos 

direitos políticos dos condenados, enquanto durarem os efeitos da 

condenação, o que significa o cumprimento integral, inclusive, de 

eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde com a 

perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso III). Comunique-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, 

bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca, para as anotações 

pertinentes. Intimem-se os réus da sentença, nos moldes do art. 392 do 

Código de Processo Penal. Isento o apenado do pagamento das custas 

processuais. Cumpridas tais deliberações, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 24 de outubro de 2018. Antonio Carlos Pereira 

de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22935 Nr: 444-68.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SIGNOR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO BUNGENSTAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão do Sr Oficial de Justiça as fls 141, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a exequente para se manifestar nos 

autos, indicando endereço e bens passiveis de penhora do exequente, no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinçao.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 125552 Nr: 4370-71.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O

 Vistos.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado com a 

finalidade de apuração do delito disposto no artigo 147, caput, do Código 

Penal, tendo como autor do fato Cicero Messias Batista de Almeida.

Como é cediço, referido crime, só se processa mediante Ação Penal 

Privada.

No mais, por força do artigo 38, caput, do Código de Processo Penal o 

ofendido decai do direito de queixa ou representação se não for exercido 

no prazo de 06 (seis) meses contados a partir do dia em que vier, a saber, 

quem é o autor do crime.

Analisando os autos, observo que desde a data do fato (17/08/2017) já se 

passou período superior ao prazo previsto em lei, sendo que o ofendido 

representou criminalmente apenas na data de 19/02/2018, conforme 

nota-se em fl. 16, ocorrendo, portanto, a decadência do direito de queixa.

Em que pese à manifestação de fl. 35, verifico que no boletim de 

ocorrência de fl. 08/-v consta apenas a narrativa dos fatos, registrado 

para eventual propositura de queixa-crime, não havendo representação 

criminal por parte da vítima, sendo que esta se quer assinou o referido 

documento.

Assim, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, e 38, caput, do 

Código de Processo Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CÍCERO 

MESSIAS BATISTA DE ALMEIDA, qualificado nos presentes autos e, em 

consequência, após o trânsito em julgado determino o arquivamento dos 

autos com as baixas necessárias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002765-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. A. (REQUERENTE)

ELIZABETE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002765-84.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: RUAN BARBOSA DE ALMEIDA, ELIZABETE BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. Detrai-se que os autos vieram conclusos sem a 

juntada de comprovante de recolhimento de custas. Desta forma, intime-se 
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o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher e/ou comprovar 

o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e arquivamento do feito, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002728-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA ELISA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DE TAL (REQUERIDO)

MILTON BRUMADO (REQUERIDO)

ELIANA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002728-57.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: FLAVIA ELISA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ELIANA RIBEIRO, 

MILTON BRUMADO, CARLA DE TAL Vistos etc. Analisando os autos, 

verifico a ausência de comprovante de recolhimento de custas. Desta 

forma, intime-se a parte interessada para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

recolher e/ou comprovar o recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

devolução da missiva precatória, conforme artigos 388, parágrafo único e 

390 da CNGC. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências. Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87996 Nr: 360-29.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE 

ARAÚJO (MERCADO TORRES), JESSICA BUENO DO PRADO TORRES DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Sr. Oficial de Justiça para que informe o valor da diligência, 

conforme requerido pela parte exequente à ref. 81.

Cumpra-se. Intimem-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96660 Nr: 4534-81.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE CARVALHO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme ref. 53.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente 

às ref. 47.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93621 Nr: 3139-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Aldelir Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao INSS para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos acerca dos cálculos apresentados pela exequente no petitório de 

ref. 76.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91183 Nr: 1966-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao INSS para, no prazo de legal, manifestar-se nos 

autos acerca dos cálculos apresentados pela exequente no petitório de 

ref. 94.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110587 Nr: 1456-45.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVO DIESEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Diante do exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado por 

IVO DIESEL para condenar o INSTITUTO NASCIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade na base de seu 

salário de contribuição, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, devido 

desde a data do requerimento administrativo (DIB em 20/05/2016) e data 

de início de pagamento na data desta sentença (DIP 

29/10/2018).CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento das parcelas 

pretéritas, compreendidas desde o dia do requerimento administrativo e a 

data da presente sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Jaciara/MT, 29 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96619 Nr: 4512-23.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ROMUALDO DE ALMEIDA, EVAILDO 

OSVALDO DE ALMEIDA, ELIZETE JACI DE ALMEIDA, ROSANA JACI DE 

ALMEIDA, SILVANA JACI ALMEIDA DE MOURA, FERNANDO OSVALDO DE 

ALMEIDA, LAURA JACI DE ALMEIDA DINIZ RODRIGUES, Marizeti Jaci de 

Almeida, IVANILDO OSVALDO DE ALMEIDA, RODRIGO OSVALDO DE 

ALMEIDA, LUCIANA JACI DE ALMEIDA, LEIDYMAR CORA DA CRUZ 

ALMEIDA, ERNANDES DA SOLIDADE, JOSÉ DONIZETE PEREIRA RUBIO, 

ROBERTO OLIVEIRA, CÉSAR EDUARDO DE MOURA, SILVANE REZENDE 

MORAES DE ALMEIDA, LMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI CONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133, Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de 

não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das 

custas e despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício 

processual da gratuidade de justiça.

Pois bem. De acordo com o art. 98 do CPC, considera-se necessitada a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios.

Por outro lado o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”;

O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência judiciária aos 

necessitados, deve ser interpretado tendo por base a Constituição da 

República, razão pela qual a parte deve comprovar sua insuficiência de 

recursos.

Sendo as custas judiciárias um recolhimento de natureza claramente 

tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com práticas que 

indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer 

pedido de assistência.

Desta forma, intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (art. 219, CPC), completar a inicial, juntando documentos que 

comprovem a hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do 

pedido – forte no § 2º, do art. 99, do CPC (visto que o valor dos bens 

deixados pela falecida não coadunam com o pedido de gratuidade 

formulado); ou anexar o comprovante de pagamento das custas de 

ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70447 Nr: 12018-21.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI MACÊDO PINHEIRO, KAMILY CRISTINA SENA DE 

OLIVEIRA, DEVANIR GOMES RODRIGUES, WRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDSON ADELIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a inércia da inventariante, verificando que há interesse de menor, 

remetam-se os autos ao Ministério Público.

Após, voltem-me conclusos.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55746 Nr: 257-27.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55366 Nr: 3768-67.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE FRANÇA DEZEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, Fundo Municipal 

de Previdência Social - PREVI-JACI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:16.778 - MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7.255 - MT, 

Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, Juliano Albert Schmidt - 

OAB:16.111 - MT, Karina Oliveira Miranda Marques - OAB:8.567-B - 

MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110258 Nr: 1288-43.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RAMOS DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.
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Indefiro o pedido de Ref. 36, tendo em vista que o novo entendimento 

jurisprudencial acerca da ação de cobrança relacionada ao Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores/DPVAT exige o prévio requerimento administrativo ou recusa 

do pagamento securitário, como requisito formal e indispensável para 

configurar o interesse de agir do acidentado.

 Assim, não há como dispensar a apresentação do requerimento 

administrativo, como quer a parte autora.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para, no prazo impreterível de 

30 (trinta) dias, trazer aos autos documento que comprove a realização do 

prévio pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a 

recusa do pagamento, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19831 Nr: 1349-21.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUÍMICA AGROCIÊNCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): META COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

VANICE ESTER WESZ BIRCK, EVERTON JOSÉ SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, IGOR FABRÍCIO MENEGUELLO - OAB:37.741, 

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:11.849/PR, RICARDO G. 

CATOIA DE OLIVEIRA - OAB:40701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532-A/MT

 Vistos etc.

Compulsando o feito, verifico que não consta nos autos informações 

acerca do cumprimento da carta precatória expedida para a Comarca de 

Campo Verde – MT, à fl. 114.

 Desta forma, OFICIE-SE o juízo deprecado para que informe sobre o 

cumprimento da carta precatória.

Por fim, intime-se o exequente para que diligencie indicando bens 

passiveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que a 

pesquisa juntada aos autos foi realizada no site do DETRAN e não no 

sistema DETRAN-NET conforme informado na decisão anterior.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48825 Nr: 508-16.2012.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CÉSAR CREMA - 

OAB:3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, acerca do 1º Leilão, agendado para o dia 26/03/2019, às 13:00 

horas e 2º Leilão, agendado para o dia 26/10/2019, às 14:00 horas, 

conforme documento retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91066 Nr: 1911-44.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXSUEL FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, CAIXA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6171, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MAXSUEL FERREIRA 

DA COSTA, em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA E CAIXA SEGURADORA, devidamente qualificados nos 

autos.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

À ref. 70, o executado peticionou nos autos juntando comprovante de 

pagamento voluntário da condenação, no valor de R$ 15.105,55 (quinze 

mil cento e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Instada a se manifestar, a parte autora concordou com os valores 

depositados, pugnando pelo levantamento destes (Ref. 71).

Por fim, os valores foram levantados em favor do exequente, conforme 

alvará de levantamento acostado à ref. 80.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas e 

anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3571 Nr: 3-02.1987.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDM, MLS, VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ROSA SUCH - 

OAB:24740/O, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:OAB/MS-11612, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, Sueli Silveira Rosa - OAB:6.547 

- MT

 Vistos etc.

Cuida-se de petitório do autor AYRTON DIAS DA MOTTA, onde, às fls. 

227/230, requer o desbloqueio de sua conta bancária, na qual percebe 

sua aposentadoria.

Entretanto, consoante se detrai dos autos, especialmente pelo 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores em anexo, não 

houve qualquer bloqueio de numerários pertencentes ao executado 

Ayrton.

Dessa forma, não há que se falar em desbloqueio de numerários ou 

expedição de alvará para levantamento de valores.

 Portanto, indefiro o pleito formulado às fls. 227/230.

Intime-se.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 225.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 59304 Nr: 2972-42.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIS CHIAPINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Frigeri - OAB:12.736 - MT, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 Vistos etc.

Defiro o pedido de Ref. 77, e determino a intimação do executado e seu 

cônjuge, se houver, sobre a formalização da penhora e avaliação do 

imóvel matriculado sob o n.º 1319, do CRI de Paranatinga/MT, face ao 

disposto nos Arts. 841, 842 e 847, todos do NCPC, com prazo de 10 (dez) 

dias.

Por fim, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT 

para averbação da penhora no registro competente.

Após, diga o exequente, em termos de prosseguimento, no prazo de 15 

dias.

Às providências.

 Jaciara - MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81563 Nr: 2945-88.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. P. MENEZES FRANÇA - ME, RONNIE PETERSON 

MENEZES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO MILITÃO - ME, SEVERINO MILITÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de Ref. 104, DEFIRO o pedido de substituição do 

bem indicado a penhora, conforme formulado pelo exequente à Ref. 108.

Desta forma, expeça-se carta precatória para penhora, avaliação, 

remoção e depósito (§1º, art. 845, do NCPC) da COLHEDORA DE CANA, 

modelo JOHN DEERE JD3520, número de série 1NW3520TCB0091462, 

ano/modelo 2011/2011 no endereço fornecido pelo exequente.

 Nomeio como fiel depositário o representante legal da empresa 

exequente, o Sr. Ronnie Peterson Menezes França, devendo prestar 

compromisso deste encargo, ficando advertido de que não poderá dispor 

dos bens sem expressa ordem judicial.

Ato contínuo, intime-se a parte executada da penhora para, querendo, 

opor embargos no prazo legal, sendo que, em caso de inércia, 

prosseguir-se-á a demanda com os demais atos expropriatórios.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82005 Nr: 3177-03.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA CAMILA VIDOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de Ref. 89, tendo em vista que, convertido o feto em 

ação executiva, não há previsão legal no Decreto-Lei 911/69 para o 

retorno aos procedimentos da busca e apreensão.

Ademais, vale consignar que no caso dos autos, o executado foi 

devidamente citado.

Assim, intime-se a parte exequente para que requeira o entender 

necessário à satisfação de seu crédito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12994 Nr: 1847-25.2003.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSI RUSSI ME, MANCHESTER OIL DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANCHESTER OIL DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, TRANSPORTADORA PIFFER E 

OLIVEIRA LTDA ME, ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A, 

GERSI RUSSI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GUITTE DINIZ - 

OAB:199303, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GUITTE DINIZ - 

OAB:199303, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:8112-E, GIOVANI 

BIANCHI - OAB:6641/MT, Hélio Passadore - OAB:3008-A, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, JAQUELINI RAMOS - 

OAB:10.509/MT, RODRIGO DINIZ SANTIAGO - OAB:210101, Sérgio Ruy 

Barroso de Mello - OAB:63.377

 Vistos etc.

Inicialmente, converta-se o feito em cumprimento de sentença.

 Lado outro, depreende-se da petição anexada à fl. 460, o endereço onde 

possam ser encontrados os bens para a lavratura do termo de penhora.

Assim, indique a parte exequente depositário para a remoção do bem, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, expeça-se carta precatória com a finalidade de penhorar, avaliar e 

remover os bens bloqueados pelo Sistema Renajud, conforme descrito à 

fl. 456, procedendo-se com os demais atos expropriatórios.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara - MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 108603 Nr: 2875-20.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICE NUNES DE APRINIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 13h30min.Intime-se a parte autora, no endereço 

constante nos autos, para se apresentar na sede do fórum desta 

comarca, para a realização da perícia na data designada, cientificando-a 

que deverá estar portando todos os seus exames.Arbitro para pagamento 

dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 

o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atenta ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.Justifico a majoração dos 

honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito 

na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte 

dos nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do 

local para realização dos trabalhos.O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado.Com a juntada do laudo médico 

pericial, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 
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publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa dos 

autos...., CERTIFIQUE-SE.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.Jaciara/MT, 29 de outubro de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 93182 Nr: 2892-73.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DA SILVA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAX NACIONAL PREVER SERVIÇOS 

PÓSTUMOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213/O, JACKSON F. COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B-MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, 

José João Vitalino Coelho - OAB:18.440 - MT, Michelle Vicente de 

Oliveira - OAB:21.451 - MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a ausência de manifestação do perito, conforme Ref. 53, 

revogo a nomeação anterior, e NOMEIO como perita a cirurgiã dentista 

ANDREA BAPTISTA JARROS, com endereço profissional à Avenida São 

Sebastião, n.º 3536, bairro Quilombo, Cuiabá/MT, telefone n.º (65) 

3027-3113, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

Intime-se a Sra. Perita para que, aceitando o encargo, formule a proposta 

de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, manifestem-se as 

partes em igual prazo.

Tendo em vista que a parte autora postulou pela produção de prova 

pericial, dê-se ciência à perita judicial nomeada de que a parte requerente 

é beneficiária da Justiça Gratuita, sendo que em caso de sucumbência a 

perícia será arcada pelo Estado de Mato Grosso. Ainda, intime-se a 

requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, antecipar o montante que lhe 

cabe da verba honorária, liberando-se o montante ao expert para início 

dos trabalhos periciais.

Caso seja aceita a proposta, intime-se a perita a fim de que agende data, 

hora e local para realização da perícia, devendo comunicar a este Juízo 

com antecedência de 30 (trinta) dias, para que haja tempo hábil para que 

sejam efetuadas as intimações necessárias.

 Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da avaliação, 

para entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes previstas no art. 

473 do Código de Processo Civil.

Após a conclusão do trabalho pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem sobre o laudo no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, §1º do 

CPC), retornando, em seguida, os autos conclusos para deliberações.

Conforme já dito anteriormente, a necessidade da produção de prova oral 

será sopesada após a vinda do laudo e manifestação das partes sobre 

ele, devendo as partes observarem o disposto no art. 357, §6º do CPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22855 Nr: 1686-73.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ROTEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:OAB/MS 6.611, Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:3.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido da exequente pela realização de diligências por este 

Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de penhora em nome do 

executado por meio do sistema INFOJUD.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que fora deferida a busca de bens 

passíveis de constrição via Bacenjud, conforme extratos juntados às fls. 

333/335; via Renajud, conforme extratos juntados às fls. 337/339, 

restando todas infrutíferas.

De outra banda, tendo a exequente comprovado o esgotamento de todos 

os meios possíveis de localização de bens da parte executada, verifico 

que o pleito merece deferimento, em parte.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELO BANCO, 

EM FASE DE EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE REMESSA DE OFÍCIO À 

RECEITA FEDERAL, NA TENTATIVA DE CONSULTA À DECLARAÇÃO DE 

IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CARÁTER 

EXCEPCIONAL, QUANDO JÁ EXAURIDAS OUTRAS TENTATIVAS, 

RELATIVIZANDO A REGRA DO SIGILO FISCAL, CONFORME 

JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TJRS E DO STJ. CASO CONCRETO 

ONDE O CREDOR COMPROVA O ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS 

POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS, AUTORIZANDO A CONSULTA 

DAS INFORMAÇÕES NO BANCO DE DADOS DA RECEITA PELO JUÍZO 

SINGULAR, QUE DEVE, PREFERENCIALMENTE, REALIZÁ-LAS PELO 

SISTEMA INFOJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70058647660, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/05/2014).

Com efeito, junto aos autos cópias das 03 (três) últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada AUTO POSTO ROTEIRO LTDA.

Sendo assim, os autos permanecerão no Gabinete até que se efetue a 

pesquisa das declarações do executado via INFOJUD.

Havendo juntada de informações, processe-se em segredo de justiça.

Em sendo positiva a diligência, intime-se a exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar acerca dos documentos juntados.

Restando infrutífera, intime-se a exequente para requerer o que de direito, 

no mesmo prazo, sob pena suspensão do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-me.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21937 Nr: 722-80.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ROTEIRO LTDA, ANDRE 

AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, JULIO CESAR VAQUQIRO COBIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, indefiro o pedido de nova dilação de prazo formulado à fl. 

252, tendo em vista ter sido deferida por 02 (duas) oportunidades, bem 

como, pelo transcurso do prazo postulado sem qualquer manifestação 

posterior da parte credora ou, ainda, petição a ser juntada pela escrivania.

Em consequência, diante da adjudicação e da preterição da penhora em 

sede de Ação Trabalhista, conforme julgamento do Recurso de Apelação 

nº 123.120/2017 (fls. 228/232), desconstituo a penhora realizada sobre o 

imóvel matriculado sob nº R/5.850 do CRI local (fls. 174/175), devendo ser 

expedido o competente mandado de liberação da penhora da matrícula 

retrocitada.

 De outra banda, determino a expedição de mandado de penhora e 

avaliação dos imóveis descritos nas matrículas 249 e 250 do CRI de 

Planaltina-GO, anexadas às fls. 234/243.

E, nos termos da legislação processual civil em vigor, a penhora de imóvel, 

independentemente de onde se localize, quando apresentada certidão da 

respectiva matrícula (fls. 234/243), será realizada por termo nos autos (§ 

1º, do Art. 845, do CPC).

Os atos de constrição serão averbados separadamente nas matrículas 

dos imóveis, com a identificação da parte executada, do valor do crédito e 
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do objeto sobre o qual recai o gravame, de modo a assegurar a 

publicidade da responsabilidade patrimonial do executado pela dívida e 

pela obrigação que a ele está vinculada (§ 1º, do Art. 791, do CPC).

Após, intime-se a parte executada, bem como o cônjuge do executado, se 

houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, no prazo de 10 (dias), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Ato contínuo, após a providência a ser tomada pela exequente (caput, do 

art. 844, do CPC), com relação à averbação da penhora no registro 

competente, proceda-se à avaliação, intimando-se as partes envolvidas 

no litígio.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97290 Nr: 4796-31.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DIONISIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARAES - OAB:12225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de Ref. 51, tendo em vista que o novo entendimento 

jurisprudencial acerca da ação de cobrança relacionada ao Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

Automotores/DPVAT exige o prévio requerimento administrativo ou recusa 

do pagamento securitário, como requisito formal e indispensável para 

configurar o interesse de agir do acidentado.

 Assim, não há como dispensar a apresentação do requerimento 

administrativo, como quer a parte autora.

Dessa forma, intime-se a parte requerente para, no prazo impreterível de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a 

recusa do pagamento, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81136 Nr: 2748-36.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA ARANDO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864

 Vistos, etc.

Indefiro o pleito constante na Ref. 81, tendo em vista que o pedido de 

restituição de valores pagos a título de custas e taxas judiciárias deverá 

ser formulado perante o Juízo da Diretoria do Fórum desta Comarca.

Assim, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104703 Nr: 8511-81.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Rosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, 

bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), 

conforme a agenda disponibilizada perante este juízo, no dia 06 de 

fevereiro de 2019, às 13h00min.Intime-se a parte autora, no endereço 

constante nos autos, para se apresentar na sede do fórum desta 

comarca, para a realização da perícia na data designada, cientificando-a 

que deverá estar portando todos os seus exames.Arbitro para pagamento 

dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 

o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atenta ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.Justifico a majoração dos 

honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito 

na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte 

dos nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do 

local para realização dos trabalhos.O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado.Com a juntada do laudo médico 

pericial, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa dos 

autos.... Às providências.Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53424 Nr: 1971-56.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Lirio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade pelo devedor INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (fls. 145/146), onde afirma 

excesso de execução.

Devidamente intimado, a parte autora manifestou-se às fls. 155/156, 

alegando não ser cabível exceção de pré-executividade no caso em tela.

 É o breve relato.

Decido.

Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de 

questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da 

ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do 

direito do exequente, desde que comprovadas de plano, mediante prova 

pré-constituída.

 Como escreve Humberto Theodoro Júnior:

“(...) está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o 

devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de 

penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos 

embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e 

ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. 

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é 

versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. 

Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a 

exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no 

tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do 
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procedimento regular dos embargos.” (Curso de Direito Processual Civil – 

Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e 

procedimento comum – vol. III/Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., 

atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 878).

E, no caso, mostra-se incabível o manejo do referido instrumento 

processual, diante das matérias deduzidas pelo executado/excipiente, 

notadamente o excesso de execução.

É que se admite excepcionalmente a peça defensiva, desde que suas 

alegações sejam comprovadas de plano e sem necessidade de produção 

de outras provas, além daquelas constantes dos autos ou trazidas com a 

própria exceção.

Dessa forma, cabia ao executado/excipiente se valer da via processual 

própria, cabendo o ônus de provar suas alegações amplamente, pois, pelo 

que se observa dos cálculos, necessitar-se-ia de apuração detalhada, 

consequentemente, a objeção de pré-executividade não merece 

prosperar.

É o entendimento do Colendo TRF-1:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

INTEMPESTIVOS. RECEBIMENTO COMO PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTES. 

MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Os embargos à execução foram 

sumariamente rejeitados em face da intempestividade, subsistindo a 

pretensão recursal da possibilidade de apreciação do presente recurso 

como exceção de pré-executividade. 2. Incabível a conversão dos 

embargos em exceção de pré-executividade, porquanto tal instituto, de 

construção jurisprudencial, somente é admissível quando veicule matéria 

de ordem pública, que independa de dilação probatória, o que não é a 

hipótese dos autos, em que o embargante alega a existência de excesso 

de execução em virtude de suposta ilegitimidade da imposição de multa. 3. 

P r e c e d e n t e s  d e s t a  C o r t e ,  n e s s e  s e n t i d o :  ( A C 

0026574-94.2010.4.01.9199/MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.319 de 

1 7 / 0 6 / 2 0 1 5  e  A C  0 0 4 2 0 5 9 - 0 3 . 2 0 1 1 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T ,  R e l . 

DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Rel. Conv. JUIZ 

FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES (CONV.), PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.105 de 11/02/2014). 4. Apelação desprovida.A Turma, 

por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação do INSS.” (ACORDAO 

00459789720114019199, JUIZ FEDERAL ANTÔNIO FRANCISCO DO 

NASCIMENTO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:16/06/2016 

PAGINA:.). Negritei.

Por estas razões, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado/excipiente, conforme fundamentação supra, e, via de 

consequência, determino o regular prosseguimento da execução.

Deixo de condenar a parte executada/excipiente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários de sucumbência em virtude de não 

haver extinção da execução.

Por fim, homologo o cálculo acostado pelo exequente, e determino a 

expedição de precatório para pagamento.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando expedição do precatório, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90429 Nr: 1591-91.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvina Cabral Lessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, trouxe planilha de cálculos à ref. 54.

Instado a se manifestar, o exequente concorda com os cálculos 

apresentados pugnando por sua homologação e consequente expedição 

da RPV.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte executada à 

ref. 54.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84756 Nr: 4573-15.2016.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939, RAFAELA MAROSO PICCININ - OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Determino a intimação do autor para que, no prazo de 15 dias comprove a 

desistência da ação que tramita em Campo Verde/MT, sob pena de 

extinção por litispendência.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71260 Nr: 12283-23.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseny Cardoso de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, ao 

arquivo.Às providências.Jaciara/MT, 25 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 23227 Nr: 2053-97.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA, 

VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LEMOS CURADO - 

OAB:27.638/GO

 Vistos etc.

Considerando as inúmeras tentativas frustradas de citação do executado 

Arlindo Casola, DETERMINO que seja citado por edital.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio como curador especial, 

a Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do NCPC e Parágrafo 

único, devendo ser esta intimada a apresentar as respectivas defesas.

De outra banda, atente-se a secretaria para que as futuras publicações e 

intimações sejam realizadas em nome de Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB/MT 13.994 - A, conforme requerido à fl. 182- V.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27063 Nr: 562-84.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON BENTO DE SOUSA, ADRIANA 

CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de manifestação da parte exequente pleiteando pela realização 

de audiência para tentativa de conciliação, bem como seja oficiado ao 

Serasa e ao SPC para que faça a inscrição da dívida no cadastro dos 

executados(fl. 102).

 Tendo em vista que a conciliação deve sempre ser estimulada pelas 

partes com o intuito de solucionar os conflitos de maneira mais célere, a 

tentativa de conciliação nestes autos se faz necessária.

 Assim,remetam-se os presentes autos ao CEJUSC, para designação de 

audiência conciliatória, conforme requerido, devendo-se proceder com a 

intimação das partes ao comparecimento em audiência de tentativa de 

conciliação a ser designada.

 De outra banda, defiro o pedido da exequente para que se proceda com a 

inscrição da dívida no cadastro dos executados. Assim, expeça-se a 

respectiva certidão judicial para fins de inscrição do nome dos executados 

nos órgãos do SPC e SERASA, devendo a exequente ser intimada para 

providências cabíveis no que tange à inscrição.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às Providências

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24571 Nr: 802-10.2008.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA JOSÉ SILVINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 24460 Nr: 674-87.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUSA CHAGAS LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCESCO 

CALHEIROS DE LIMA - OAB:M-1585108

 Vistos etc.

Trata-se de impugnação ao cálculo de fls. 213/215, elaborado pela 

contadoria do juízo, onde a exequente aduz que, embora o juízo tenha 

fixado o dia 31/08/2009 como a data final do cálculo, o benefício da 

aposentadoria por invalidez somente foi implantado em 01/09/2017, 

devendo a Autarquia Federal efetuar o pagamento das diferenças das 

parcelas.

Diz também que se encontra equivocada a decisão que determinou a 

atualização das parcelas até a data do pagamento, vez que a atualização 

deve se dar até a expedição da requisição de pagamento.

Por fim, diz que a apuração dos honorários advocatícios deve incidir sobre 

todas as parcelas devidas até a data da sentença.

Pois bem.

Incialmente, em que pese a alegação da exequente de que se encontra 

equivocada a fixação do dia 31/08/2009 como a data final do cálculo, já 

que o benefício da aposentadoria por invalidez somente foi implantado em 

01/09/2017, tenho que não lhe assiste razão.

Como se vê na decisão de fl. 212, este juízo fixou o dia 31/08/2009 como 

data final do cálculo, já que aquela é a data imediatamente anterior à 

implantação do auxílio-doença, benefício concedido em sede de 

antecipação da tutela, pago no valor de R$ 1.391,97.

Posteriormente, o feito foi julgado procedente, determinando a implantação 

do benefício de aposentadoria por invalidez, cujo benefício foi implantado 

em 01/09/2017, no valor de R$1.536,84.

Assim, sabendo-se que os valores dos benefícios são diferentes, na 

decisão de fl. 212, parte final, este Juízo determinou especificamente que 

para fins de cálculo, deverá ser utilizado como RMI o valor correspondente 

a 100% do benefício (artigo 44 da Lei 8.213/91), devendo ainda ser 

apurado eventual pagamento a menor por parte do INSS.

Assim, a contadoria do juízo deveria ter se atentado a apurar os valores 

pagos a menor por parte do INSS.

Lado outro, quanto à alegação de que a atualização das parcelas deve se 

dar até a expedição da requisição de pagamento, esclareço que o Tribunal 

Regional Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a 

última atualização até a data da transferência dos valores, afastando 

assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização 

monetária.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios, estes de fato 

devem incidir sobre todas as parcelas devidas até a data da sentença, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).

Por tais razões, determino a remessa dos autos à contadora deste juízo 

para confecção do cálculo, devendo, para todos os efeitos, além do já 

determinado à fl. 212:

- apurar os valores pagos à menor pelo INSS;

- honorários advocatícios, estes de fato devem incidir sobre todas as 

parcelas devidas até a data da sentença (31/07/2013).
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Após, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 

(cinco) dias.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45106 Nr: 2896-57.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCRÉCIO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, MARINA DELMONDES DEGASPERY SILVA - 

OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Vistos etc.

Compulsando os autos, detrai-se que o demandante LUCRÉCIO 

RODRIGUES LIMA é analfabeto, exigindo, portanto, a outorga de poderes 

ao causídico através de procuração por instrumento público.

Sobre o assunto, já se posicionou o E. TJMT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO 

DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS 

CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO 

PROVIDO. 1) Segundo o inciso I do artigo 3º da Lei nº 1060/50, a isenção 

albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos 

emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da 

Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários 

à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício. 2) A 

regularização da representação processual do agravante que, nos termos 

da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura 

de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo 

analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, 

portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita.” (AI 10705/2015, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015). Negritei.

Assim, promova o requerente, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, a 

regularização da representação processual, anexando procuração por 

instrumento público.

Após a regularização, levando em conta o caráter alimentar da verba, 

ENCAMINHE-SE a AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS – 

APSADJ, na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º Andar, Cuiabá, OFÍCIO 

DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO previdenciário contido 

nos autos, no prazo improrrogável de 15 dias, devendo ser encaminhado 

juntamente com documentos pessoais da parte autora, e com cópia da 

sentença e eventuais acórdãos, sob pena de multa diária que arbitro em 

R$ 100,00 (cem reais).

Instrua supracitado ofício com os documentos necessários para o 

cumprimento da medida.

Por outro lado, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

apresentar planilha de cálculo do valor que entende devido, requerendo o 

que de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104362 Nr: 8359-33.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA CRISTINA FACCO RIBEIRO ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:24494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela antecipada proposta 

por BRUNA CRISTINA FACCO RIBEIRO ZANELLA contra o Município de 

Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32158 Nr: 3679-83.2009.811.0010

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BOHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de habilitação de João Marcos Bon, herdeiro do requerido 

falecido, retificando-se a capa dos autos.

Assim, determino a citação do requerido para que se pronuncie nos autos, 

no prazo de 05 dias, nos termos do artigo 690 do CPC.

Em relação ao pedido de justiça gratuita, tal pleito já foi analisado e 

indeferido em momento anterior (fl. 340), sendo que interposto Agravo de 

Instrumento, foi mantida a decisão (fl.341/343).

É de se ver que o autor junta Declaração de Informações 

Socioeconômicas e Fiscais, demonstrando ser sócio de uma empresa.

Importante ressaltar, que em razão da condição de empresário, 

presume-se que obtém lucros com a referida atividade, entendendo a 

jurisprudência que sinais externos de capacidade financeira autorizam o 

indeferimento do benefício da justiça gratuita.

Além do mais, o autor já vem arcando com todas as despesas 

processuais desde a propositura da ação, não comprovando qualquer 

alteração fática que possa dar ensejo ao deferimento do pedido de 

gratuidade da justiça.

Assim, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara - MT, 30 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58550 Nr: 2468-36.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALEXANDRE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR FERREIRA GOMES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, formulado por JOSÉ 

ALEXANDRE DA CRUZ em face de GR FERREIRA GOMES ME.Por 

conseguinte, CONDENO o autor ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 

favor da requerida, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

causa, conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC, ressalvando o disposto 

no art. 98, § 3º do Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.Jaciara/MT, 29 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71447 Nr: 12348-18.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA CARDOSO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.Por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, ao 

arquivo.Às providências.Jaciara/MT, 26 de outubro de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47523 Nr: 2723-96.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CASTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Herinque Assis Nunes - 

OAB:1903674

 Vistos etc.

Em análise ao peticionado às fls. 183/185, de fato a sentença proferida 

nos autos determinou que o valor do benefício previdenciária deveria ser 

apurado em liquidação de sentença, observando-se para o cálculo o valor 

sobre a média de salários de contribuição constantes na Carteira de 

Trabalho do autor.

Portanto, o valor do RMI não deverá ser de 01 salário mínimo, já que, 

embora se trate de aposentadoria por idade rural, houveram contribuições 

previdenciárias por parte do exequente.

Assim, determino a intimação do INSS para que elenque os meses 

utilizados para apuração do RMI, bem como os respectivos valores e 

meses correspondentes, declinando ainda a percentagem correspondente 

a ser aplicada ao benefício, juntando cálculo com tais informações.

Posteriormente, remetam-se os autos à contadora deste juízo para retificar 

o cálculo de fls. 180/181.

Após a realização do cálculo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27624 Nr: 1372-59.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARILZA ALVES ANTÔNIO, LUCILENE 

ANTÔNIA ALVES, LUIS ALVES ANTÔNIO, LUCIENE ANTONIA ALVES 

REZENDE, LUCIMAR ALVES ANTONIO, LUCINEIA ALVES ANTÔNIO JACOB 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc Federal

 Vistos etc.

Trata-se de impugnação ao cálculo elaborado pela contadoria do juízo às 

fls. 242/243, onde a exequente aduz que a atualização das parcelas deve 

se dar até a data da expedição da requisição de pagamento.

Entretanto, ressalto ainda a desnecessidade de atualização do cálculo até 

a data da expedição da requisição de pagamento, tendo em vista que 

quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Assim, rejeito a impugnação ofertada, e homologo os cálculos 

apresentados às fls. 242/243.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor - RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34301 Nr: 1857-25.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JANETE BRAGA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123 - PR, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 802,18 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 401,09 para recolhimento da guia de custas e 401,09 referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

117. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 
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“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4619 Nr: 251-45.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SACARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 75,83 para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 228/234. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4619 Nr: 251-45.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SACARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 75,83 para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 228/234. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA” Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53715 Nr: 2235-73.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA PALMEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13122-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 995,74 para 

recolhimento de guia de custas. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 497,87 para recolhimento da guia de custas e 497,87 referente 

a taxa judiciária, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 

261. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” Clicar no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48479 Nr: 130-60.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA, SALVINO 

FERREIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. SONSIN - ME, JOSÉ MÁRIO SONSIN, 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002736-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002736-34.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

VALDIR FACCO REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

VALDIR FACCO em desfavor de LOJAS RENNER S.A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. Afirma a parte autora que foi surpreendida com a 

negativação de seus dados a pedido da requerida, pelo débito de R$ 

678,81 (seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), 

decorrentes do contrato nº 001868688550002 supostamente firmado junto 

à parte demandada. Ocorre que, conforme aduz o requerente, jamais 

houve relação jurídica entre as litigantes a justificar a cobrança e posterior 

negativação. Assim, em sede de tutela antecipada postula pela retirada de 

seus dados dos órgãos protetivos de crédito e ao final seja a demanda 

julgada procedente, condenando a requerida nas verbas sucumbenciais. 

Juntou documentos à inicial. É o relatório. Decido. I – Do pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre 

a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, 

“caput” e §3º do CPC), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula 

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 

13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 

2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal finalidade da tutela 

provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 
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jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o autor José 

Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, notadamente na 

Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva.” Pois 

bem. Os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do 

direito invocado, pois, confirma-se a negativação dos dados da 

requerente pelo documento de ID 16235403 – Pág. 1 e 2, bem como, pela 

afirmação de que não é responsável pelo débito, o qual ensejou a 

propositura da presente ação. Ainda, há perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista que o cadastro dos dados da 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito lhe acarreta excessivo 

gravame e prejuízo. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão com relação à parte requerida, tendo em vista que a 

medida poderá ser revogada a qualquer tempo, inclusive, após a 

triangularização processual. Desta forma, DEFIRO o pedido de concessão 

de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que a 

requerida retire os dados da parte autora VALDIR FACCO dos cadastros 

de proteção ao crédito (SCPC/SERASA) sobre o débito discutido nesta 

demanda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, até ulterior julgamento final. 

Para o caso de descumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 100,00 

(cem reais) – Art. 297, CPC. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 

334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Remetam-se os autos ao 

CEJUSC para designação de audiência conciliatória. Cite-se a parte ré 

para que compareçam à audiência designada, acompanhada de 

advogado, bem como para apresentar contestação, havendo de ser 

observado, se for o caso, o inciso II e o §1º do Art. 335, ambos do CPC. 

Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §6º do Art. 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do Art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

autora (Art. 344 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 31 de outubro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002778-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002778-83.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

VALDIR FACCO REQUERIDO: AYMORE Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por VALDIR 

FACCO em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Afirma a 

parte autora que foi surpreendida com a negativação de seus dados a 

pedido da requerida, pelo débito de R$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e 

cinquenta reais), decorrentes do contrato nº 00020028719153 

supostamente firmado junto à parte demandada. Ocorre que, conforme 

aduz o requerente, jamais houve relação jurídica entre as litigantes a 

justificar a cobrança e posterior negativação. Assim, em sede de tutela 

antecipada postula pela retirada de seus dados dos órgãos protetivos de 

crédito e ao final seja a demanda julgada procedente, condenando a 

requerida nas verbas sucumbenciais. Juntou documentos à inicial. É o 

relatório. Decido. I – Do pedido de concessão de tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão da tutela de 

urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do CPC), 

desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

verbis: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito invocado, pois, confirma-se a negativação dos 

dados da requerente pelo documento de ID 16258640, bem como, pela 

afirmação de que não é responsável pelo débito, o qual ensejou a 

propositura da presente ação. Ainda, há perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista que o cadastro dos dados do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito lhe acarreta excessivo 

gravame e prejuízo. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão com relação à parte requerida, tendo em vista que a 

medida poderá ser revogada a qualquer tempo, inclusive, após a 

triangularização processual. Desta forma, DEFIRO o pedido de concessão 

de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que a 

requerida retire os dados da parte autora VALDIR FACCO dos cadastros 

de proteção ao crédito (SCPC/SERASA) sobre o débito discutido nesta 

demanda, em 05 (cinco) dias úteis, até ulterior julgamento final. Para o 

caso de descumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais) – Art. 297, CPC. II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

Art. 330 do Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 

334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do CPC. Remetam-se os autos ao 

CEJUSC para designação de audiência conciliatória. Cite-se a parte ré 

para que compareçam à audiência designada, acompanhada de 

advogado, bem como para apresentar contestação, havendo de ser 

observado, se for o caso, o inciso II e o §1º do Art. 335, ambos do CPC. 

Havendo desinteresse pela ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, §6º do Art. 334). Consigne-se no mandado que, o não 
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comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do Art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

autora (Art. 344 do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 31 de outubro 

de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002783-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (RÉU)

BANCO GERADOR S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1002783-08.2018.8.11.0010. AUTOR(A): 

ILCA PEREIRA DA COSTA RÉU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A, BANCO 

GERADOR S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ILÇA PEREIRA DA 

COSTA em desfavor de AGIPLAN FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO AGIBANK S.A (BANCO 

GERADOR), partes devidamente qualificadas nos autos. Afirma a parte 

autora que contratara empréstimo junto à primeira requerida (AGIPLAN 

FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), sob 

contrato de nº 0001045240, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o 

qual seria adimplido em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 190,85 (cento e 

noventa reais e oitenta e cinco centavos), por meio de débito em conta, na 

qual percebe benefício previdenciário de auxílio doença, com início em 

28/07/2016 e término em 28/06/2017. Ocorre que, conforme a requerente 

aduz, a requerida AGIPLAN FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO realizou de forma regular apenas o desconto da 1ª 

parcela, com data de 28/07/2016, sendo que nos meses seguintes debitou 

da conta dois valores, sendo a prestação correspondente ao empréstimo 

tomado e outro valor variável mês a mês. Prosseguiu afirmando que, além 

dos descontos excessivos, após o encerramento das parcelas do 

contrato, que se daria em 28/06/2017, a primeira requerida prosseguiu 

com os débitos em conta e, nos meses de agosto e outubro de 2018 quem 

procedera com os descontos foi o segundo réu BANCO AGIBANK S.A 

(BANCO GERADOR), o qual pertence ao grupo econômico da corré. 

Alega, também, a consumidora que não realizara qualquer requerimento de 

cartão de crédito, mas que a primeira demandada fornecera o benefício 

com limite de R$ 300,00 (trezentos reais), porém, esta utilizara do produto 

concedido, consignando, contudo, que não alcançara o limite do crédito e, 

após tal acontecimento, a parte demandada proceda a descontos 

absurdos em sua conta corrente, atingindo, por vezes, a totalidade do 

benefício previdenciário que recebe. Assim, em sede de tutela antecipada 

postula seja determinada à parte ré que sejam cessados quaisquer 

descontos na conta bancária nº 0015052-5, agência 1378 – Banco 

Bradesco, de titularidade da parte autora (ILÇA PEREIRA DA COSTA), bem 

como, que ao final seja ratificada a decisão liminar e a demanda julgada 

procedente, condenando os requeridos nas verbas sucumbenciais. 

Juntou documentos à inicial. É o relatório. Decido. I – Do pedido de 

concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre 

a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, 

“caput” e §3º do CPC), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula 

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 

13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 

2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: “A principal finalidade da tutela 

provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o autor José 

Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, notadamente na 

Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva.” Pois 

bem. Os documentos acostados aos autos indicam a probabilidade do 

direito invocado, pois, confirmam-se os descontos realizados na conta 

corrente da requerente pelos documentos de ID 16262727; ID 16262728, 

bem como, a relação jurídica havida entre as partes, por meio da juntada 

da proposta de adesão à ID 16262730, como também, a confirmação de 

parte das alegações da requerente por meio dos dados anotados na 

Proposta. Ainda, há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

tendo em vista que os valores que são debitados mensalmente na conta 

da autora atingem verba alimentar da mesma. Ademais, não há perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão com relação à parte requerida, 

tendo em vista que a medida poderá ser revogada a qualquer tempo, 

inclusive, após a triangularização processual. Desta forma, DEFIRO o 

pedido de concessão da tutela de urgência antecipada para determinar 

que a parte requerida cesse quaisquer descontos na conta bancária nº 

0015052-5, agência 1378 – Banco Bradesco, de titularidade da parte 

autora (ILÇA PEREIRA DA COSTA), no prazo de 05 (cinco) dias, até 

ulterior julgamento final. Para o caso de descumprimento da decisão, fixo 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais) – Art. 297 do CPC. II – Da decisão 

inicial de conteúdo positivo. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no Art. 330 do Código de Processo Civil, 

com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 

petição inicial. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do Art. 

98 do CPC. Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência conciliatória. Cite-se a parte ré para que compareça à audiência 

designada, acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, havendo de ser observado, se for o caso, o inciso II e o §1º 

do Art. 335, ambos do CPC. Havendo desinteresse pela ré na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC, §6º do Art. 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou da ré à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora (Art. 344 do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Jaciara/MT, 31 de outubro de 2018. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002346-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDECEIA FRANCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - SP301306 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KITADO RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE NEGOCIOS DIGITAIS 

LTDA (RÉU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 
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Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 201984 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 11/12/2018 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002457-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS OAB - MT14811/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA XAVIER (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 202019 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002327-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 202031 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 28/11/2018 às 14hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com a intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151 Nr: 413-11.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR BETT & CIA LTDA, LUIZ SACARDI 

JÚNIOR, EDSON PIGOZZI BIUDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

CARVALHO - OAB:3.558/A, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 835,38 para 

recolhimento de guia de custas, a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 374. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” 

Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da 

taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da 

Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103485 Nr: 7914-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA KRISTINA DOS SANTOS, MARCOS FABRICIO 

DOS SANTOS, Ileonilson Rodrigues, ESPOLIO DE MARIO APARECIDO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602, Ileonilson Rodrigues - OAB:11602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do Art. 98 do CPC.

De outra banda, acerca do pedido de habilitação de crédito, intime-se a 

Recuperanda e o Administrador para se manifestarem no prazo comum de 

05 (cinco) dias.

 Após, colha-se o parecer do Ministério Público.

Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 34430 Nr: 1986-30.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA SANTOS MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 154 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 13034 Nr: 1904-43.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIGIDA FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a exequente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls 247 e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 87432 Nr: 5825-53.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MORALES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos pedidos de refs. 30 e 

31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 7048 Nr: 1002-95.2000.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISMÉRIA DA SILVA, DINAIR ESMÉRIA DA SILVA, 

CLARINDA ISMÉRIA FERREIRA, TEREZINHA XAVIER DE AQUINO, 

WAGUINER XAVIER DE AQUINO, VALDEMES XAVIER DE AQUINO, 

VILMAR XAVIER DE AQUINO, VALDEMOM XAVIER DE AQUINO, SELMA 

XAVIER DE AQUINO, ANDRÉ AIRES DE AQUINO, ANDERSANDRA AIRESDE 

AQUINO, OSVALDINA CÂNDIDO FERREIRA, GRIMALDO DERÇO FERREIRA, 

ANDREIA AIRES DE AQUINO, EMIVALDO JOSÉ FERREIRA, ROSELI 

APARECIDA DE SOUZA, LUCIENE APARECIDA FERREIRA, ADEVANILDO 

JOSÉ FERREIRA, OLIVALDO DOS SANTOS FERREIRA, VILMONDES 

FERREIRA PAES, PAULO SÉRGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR STECKER - OAB:9012/DF, 

GIULIANO ARAKEN SILVA - OAB:5216/MT, MARCONDES EDSON FELIX 

MEDEIROS - OAB:7703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:6288-A, DIOCASSINO JOSÉ TOMÁS - OAB:23362-B, 

DIOCASSINO JOSÉ TOMAZ JUNIOR - OAB:93.539/MG, LUIZ 

GUILHERME LEAL CURVO - OAB:MT 1.573-E, PATRICIA MARA DOS 

SANTOS TOMÁS - OAB:73.515

 Processo nº 1002-95.2000.811.0010

Código 7048

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fls. 1.417 /1.418.

Expeça-se o necessário.

Após, retornem os autos ao arquivo, com as baixas devidas.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 30 de outubro de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 92424 Nr: 2574-90.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT, 

VICTOR ADRIANI ANANIAS - OAB:21268/0

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, a contestação acostada na ref. 66, foi 

protocolada no prazo legal. Assim, faço expedir intimação do advogado da 

parte Autora via DJE, para no prazo legal, impugnar a constestação. É o 

que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95560 Nr: 4008-17.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCI ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, GILSON KRAYCZY - OAB:22754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 4008-17.2017.811.0010

Código nº. 95560

Requerente: Elci Alves Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que retifique a capa dos autos, fazendo 

registrar que o feito se encontra na fase de “Cumprimento de Sentença”, 

nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Código de Processo Civil.

Iintime-se a parte autora para que manifeste acerca dos cálculos 

apresentados pelo demandado à ref. 41.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 23 de outubro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 96917 Nr: 4646-50.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Processo nº. 4646-50.2017.811.0010

Código 96917

Embargante: Kellis Cristina Rubio de Freitas

 Embargado(a): Rogério de Souza Lima

VISTOS ETC,

ISTOS ETC,

Trata-se de “Embargos à Execução” oposto por Kellis Cristina Rubio de 

Freitas, em face de Rogério de Souza Lima, já qualificados nos autos.

Realizada audiência conciliatória perante o CEJUSC desta comarca, a 

embargante informou o pagamento integral do débito, requerendo assim, a 

extinção do feito (ref.35).

É o relatório.

 Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o pagamento dos valores 

devidos, conforme noticiado à ref. 35.

Preceituam os artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de 

Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 31 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 97907 Nr: 5118-51.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEI DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716, WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - OAB:21.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo o dia 27 de fevereiro de 2018, às 12h45min para realização da 

perícia. Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portando todos os seus 

exames.Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 
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420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez.Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos.Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo 

Civil.Intimem-se as partes para, em até 15 (quinze) dias antecedente à 

pericia, apresentem os respectivos quesitos.II.Da Perícia 

SocioeconômicaQuanto à perícia socioeconômica, DETERMINO a intimação 

da assistente social do juízo para que elabore estudo social na residência 

da requerente, devendo encaminhar relatório o mais breve possível.Com 

as perícias nos autos abra-se vista as partes a fim de que se manifestem 

no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo certifique-se e venham os 

autos conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 31 de outubro de 

2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 49729 Nr: 1492-97.2012.811.0010

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONJA FARIA BORGES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DO 

REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR - OAB:29.071/PR, GUSTAVO 

ALBERINE PEREIRA - OAB:54.908/PR, JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:56.722/PR, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.729/MT

 Vistos.

Defiro o pedido Ministerial de fls. 456.

Intime-se a defesa da denunciada para informar se possui interesse na 

oitiva da testemunha Adalberto Souza da Silva.

Outrossim que se manifeste quanto a testemunha Hamilton Grabowski, 

uma vez que o mesmo se mudou sem deixar o novo endereço 

(fls.397/398).

Havendo interesse da defesa na oitiva das testemunhas Adalberto Souza 

da Silva e Hamilton Grabowski, determino que promova a juntada do 

endereço das testemunhas mencionadas, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 55376 Nr: 3778-14.2013.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUEMERSON VIANA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/O, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5.135/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar o crime previsto no artigo 

121, §2°, inciso IV c/c art. 14, inciso II todos do Código Penal, onde figura 

como denunciado HUMERSON VIANA DOS REIS e vítima ANTONIO DOS 

SANTOS.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade de 

HUMERSON VIANA DOS REIS, tendo em vista a certidão de óbito do 

acusado juntada aos autos (fls. 144).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante da certidão de óbito acostada aos autos e da manifestação 

ministerial, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal e no artigo 62 

do Código de Processo Penal, deve ser declarada a extinção da 

punibilidade do acusado HUMERSON VIANA DOS REIS.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci, em seu Código de Processo 

Penal, colaciona claro julgado sobre o tema:

“A morte devidamente comprovada nos autos, pela certidão de óbito, 

opera causa primária de extinção da punibilidade, conforme art. 107, I, CP 

e art. 62 CPP (Ap. Crim. 200901073665-GO, 2ª C.C., rel. Nelma Branco 

Ferreira Perilo, 16.11.2010, v.u.)”

Ante o exposto, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado HUMERSON VIANA DOS 

REIS, tendo em vista o seu falecimento.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas, 

anotações e cautelas de estilo.

Comunicações de praxe.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSICLEIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16270778, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000629-85.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT0006771A (ADVOGADO(A))

HERTHON GUSTAVO DIAS OAB - MT6885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 16267373 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002764-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISABEL FERREIRA BARCELO OAB: MT0015671A Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 
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empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002308-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS FERNANDO DA SILVA D ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

13/12/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002786-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARCIA KUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ELIETE DE SOUZA BARROS OAB: MT23997/O-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/12/2018 Hora: 09:20 , devendo avisar aos (a) seus (a) clientes . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais (Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente -ENUNCIADO 141 do 

FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000085-29.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por GILMAR DANTAS DOS SANTOS, em desfavor de 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, 

pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. Liminar indeferida. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme se infere da Certidão lançada no ID 

13704510 - Pág. 3, não se fez presente em audiência, tampouco justificou 

a ausência ou apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a 

analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora realizou a contratação de serviços junto a parte 

ré, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada 

para o ato, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Assim sendo restando incontroversos os fatos e 

documentos da exordial. Outrossim, o demandado não contestou, nem 

compareceu à audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria 

fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que 

lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – 

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à 

parte reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a contratação dos serviços, como 
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por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da parte 

reclamante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 03 (três) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 0 8 3 - 5 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1000084-44.2018.8.11.0010 e 1000086-14.2018.8.11.0010), sendo as 

duas primeiras, inclusive, movidas em desfavor da parte ré. Nesse 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO 

DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO 

MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS 

MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – 

PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - 

RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia centrada no 

quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela negativação 

indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve ser fixado com 

moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar 

enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido que não se revista 

de caráter preventivo e pedagógico para o causador do dano.3. Para o 

arbitramento do valor da indenização por danos morais, deverá ser 

sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações indenizatórias no 

mesmo contexto fático - negativação indevida decorrente de suposta 

fraude -, inclusive com sentença favorável em algumas delas. 4. A parte 

vencedora em primeiro grau, mas sucumbente em sede recursal, deve 

arcar com os honorários recursais em favor do patrono da parte 

recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 

3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação conhecida e não provida. 

(Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. 

Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul) (grifei). Assim, ante a ausência de comprovação 

de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de 

apontamentos discutidos em juízo, ou seja, a negativação preexistente à 

discutida nesta ação, encontra-se em discussão judicial. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que a inscrição preexiste à discutida nos autos é objeto de discussão 

judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000084-44.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por GILMAR DANTAS DOS SANTOS, em desfavor de 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, 

pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. Liminar indeferida. Em que pese a parte ré tenha sido 

devidamente citada, conforme se infere da Certidão lançada no 13704510 

- Pág. 3, não se fez presente em audiência, tampouco justificou a 

ausência ou apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a 

analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora realizou a contratação de serviços junto a parte 

ré, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada 

para o ato, tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Assim sendo restando incontroversos os fatos e 

documentos da exordial. Outrossim, o demandado não contestou, nem 

compareceu à audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria 

fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que 

lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação 

ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção 

do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, 

caso contrário serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, 

com imediato julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – 

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo demandante, assim a 

decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus efeitos é 

medida que se impõe. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à 

parte reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a contratação dos serviços, como 

por exemplo, cópia do contrato contendo a assinatura da parte 

reclamante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 
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satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 03 (três) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 0 8 5 - 2 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1000083-59.2018.8.11.0010 e 1000086-14.2018.8.11.0010), sendo as 

duas primeiras, inclusive, movidas em desfavor da parte ré. Nesse 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO 

DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO 

MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS 

MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – 

PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - 

RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia centrada no 

quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela negativação 

indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve ser fixado com 

moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar 

enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido que não se revista 

de caráter preventivo e pedagógico para o causador do dano.3. Para o 

arbitramento do valor da indenização por danos morais, deverá ser 

sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações indenizatórias no 

mesmo contexto fático - negativação indevida decorrente de suposta 

fraude -, inclusive com sentença favorável em algumas delas. 4. A parte 

vencedora em primeiro grau, mas sucumbente em sede recursal, deve 

arcar com os honorários recursais em favor do patrono da parte 

recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 

3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação conhecida e não provida. 

(Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. 

Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul) (grifei). Assim, ante a ausência de comprovação 

de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de 

apontamentos discutidos em juízo, ou seja, a negativação preexistente à 

discutida nesta ação, encontra-se em discussão judicial. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que a inscrição preexiste à discutida nos autos é objeto de discussão 

judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA OAB - MT21995/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELO SERVICOS S.A. (EXECUTADO)

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000469-26.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MARCIA ANDREA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: WEISS & NAKAYAMA LTDA, ELO SERVICOS S.A. Vistos, 

etc. Em que pese a manifestação da parte exequente, destaca-se que o 

débito remanescente não figura mais R$ 1.883,35, mas, salvo engano, 

algo em torno de R$ 343,38, tendo em vista que foram liberados R$ 

2.722,87 em seu favor (id. 14850951 - p. 1), cuja quantia foi vinculada 

anteriormente aos autos por dois depósitos realizados pela parte adversa 

(R$ 1.354,11 e R$ 1.362,92, id. 14309716 - p. 2 e id. 14881340 - p. 1, 

respectivamente). Isto posto, determino a intimação da parte exequente a 

fim de que apresente em cinco dias cálculo atualizado do débito 

remanescente, caso queira, sob pena de extinção, e, sendo o caso, após, 

a intimação da parte executada a, no prazo impreterível de cinco dias, 

providenciar o pagamento da respectiva quantia, sob pena de penhora on 

line. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001042-64.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULISTA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GSS MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

GILSON DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001042-64.2017.8.11.0010. REQUERENTE: PAULISTA IND. E COM. DE 

ALIMENTOS LTDA - ME REQUERIDO: GSS MANUTENCAO E MONTAGEM 

INDUSTRIAL LTDA - ME, GILSON DOS SANTOS SOUZA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Trata-se de ação de cobrança proposta por PAULISTA IND. E COM. DE 

ALIMENTOS LTDA – ME em face de G.S.S. MANUTENCAO E MONTAGEM 

INDUSTRIAL LTDA- ME e GILSON DOS SANTOS SOUZA. Alega a parte 

reclamante, em síntese, ser credora de da importância total de R$ 

7.815,00, não adimplida pelas partes reclamadas, referente fornecimento 

de alimentação e empréstimo, sendo este último em favor da segunda ré. 

Em que pese as partes rés tenham sido devidamente citadas, conforme se 

infere dos documentos de ID’s 13701931 - Pág. 3 e 16041358, não se 

fizeram presentes em audiência, tampouco justificaram a ausência ou 

apresentaram contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

As partes reclamadas, embora tenham sido devidamente intimidas a 

comparecer em audiência, não se fizeram presentes, tampouco 

justificaram a ausência ou apresentaram defesa, razão pela qual entendo 

que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. 

Destaco o teor do Enunciado nº 04 do Estado de Mato Grosso e também a 

Súmula 11 dos Juizados Especiais, as quais estabelecem que: Enunciado 

4 – A Contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar 

da Audiência de Conciliação, sob pena de Revelia. SÚMULA 11: A 
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contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim, em se tratando de 

Juizado Especial, a ausência de contestação implica em revelia da parte 

promovida, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, verbis: AÇÃO INDENIZATÓRIA - REVELIA MANTIDA - 

APLICAÇÃO DA SÚMULA 16 NDA TURMA RECURSAL ÚNICA - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - QUANTUM 

MANTIDO. 1 - Os efeitos da revelia devem ser mantidos, porquanto a parte 

ré compareceu a audiência de conciliação, saindo intimada de que teria o 

prazo de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, contudo, deixou 

transcorrer in albis, como se vê da certidão de fls. 58. Aplicação da 

Súmula 16 da Turma Recursão Única. 2- In casu, cabia a cessionária, a 

comprovação da origem e regularidade da dívida perante a cedente, bem 

como a notificação do suposto devedor acerca da cessão, o que não 

ocorreu, acarretando a ilegalidade do cadastro negativo. 3- É 

inquestionável o dano moral que enseja a indenização ao consumidor 

pelos danos sofridos, decorrente do cadastro equivocado de seus dados 

nos anais de proteção ao crédito, por dívida de linha telefônica que sequer 

havia solicitado, gerando, por si só, para o ofensor, a obrigação de 

reparar os danos morais daí advindos, cujo valor deve ser mantido de 

acordo com a gravidade da lesão e a extensão do dano. 4 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 5 - Dever de 

indenizar, valor fixado com moderação e razoabilidade, não 

caracterizando enriquecimento ilícito por parte do Autor. 6 - Recurso 

conhecido e não provido. (RI 939/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 03/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) 

Portanto, tendo as partes rés deixado de comparecer em audiência, bem 

como, de apresentar contestação, tornaram-se revéis. Assim sendo 

restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, 

as partes demandadas não contestaram, nem compareceram à audiência 

de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a 

inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à 

parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência das partes requeridas à sessão de conciliação ou 

à audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que as partes rés não produziram qualquer prova ou se 

manifestaram nos autos para defenderem-se do alegado, demonstrou 

verdadeiro descaso com a demanda. Ademais, o não comparecimento à 

audiência designada para tentativa de conciliação corroborou para que 

não trouxessem aos autos qualquer prova que destituísse o alegado pela 

parte demandante, assim a decretação da revelia com o aproveitamento 

de todos os seus efeitos é medida que se impõe. Nos termos do artigo 

373, I, do CPC, ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito, 

sob pena de improcedência da reclamação. Com efeito, analisando 

detidamente os autos, tenho que a parte autora se desincumbiu de provar 

o que alegou com a exordial, ao passo que apresentou como documentos 

da dívida, relatórios nos ID’s 10589782, 10589817 e 10589819, 

demonstrando o fornecimento das alimentações, as quais não foram 

adimplidas em sua integralidade, restando saldo a quitar pelas partes rés 

no importe de R$ 2.815,00 (dois mil, oitocentos e quinze reais). Ademais, 

demonstrou a parte demandante através do documento de ID 10589895, 

que na data de 31.03.2017, realizou a transferência da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), em favor da segunda demandada, referente 

empréstimo, o qual não fora adimplido. Outrossim, as partes demandadas 

não conseguiram inibir os fatos constitutivos do direito do autor trazido 

com a exordial, nos termos do que prevê o art. 373, II, do CPC. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA 

PROMISSÓRIA – SUPOSTO PAGAMENTO COM CHEQUES – NÃO 

COMPROVAÇÃO – ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos do art. 

333, II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte reclamada provar os 

fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte reclamante. 

2 – Uma vez não comprovado o pagamento de nota promissória, 

mantém-se a sentença que julgou procedente ação de cobrança. 3 – 

Recurso conhecido e não provido. (Cumprimento de sentença 

820090296669/2012, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2012, 

Publicado no DJE 13/12/2012) Diante dos fatos e provas, tenho desta 

forma que devem as partes reclamadas adimplir com sua obrigação de 

pagar quantia certa, respondendo de forma solidária pelo pagamento dos 

valores. Ademais, a parte reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu 

ônus probatório, juntando aos autos a prova da dívida que não logrou êxito 

em recebê-la. DISPOSITIVO Pelo exposto, DECRETO A REVELIA das 

partes promovidas e, julgo PROCEDENTE com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do 

pleito autoral, para o fim de condenar as partes reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento da dívida inadimplida, no valor de R$ 

7.815,00 (sete mil, oitocentos e quinze reais), que deverá ser corrigido 

monetariamente desde o vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao 

mês desde a citação válida. Valor que deverá ser apurado através de 

simples cálculo aritmético. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000205-72.2018.8.11.0010. REQUERENTE: CELSON WAGNEI DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por CELSON WAGNEI DE MORAES, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de indeferimento da inicial e prescrição reparatória, 

afirmando no mérito a incidência da súmula 385 do STJ, que a inclusão do 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma 

legítima, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de indeferimento da inicial, ante 

a alegação de ausência de documentos indispensáveis a propositura da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 582 de 1058



ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao crédito e 

comprovante de endereço, tendo em vista que os documentos trazidos 

nos autos apresentam informações verossímeis. No mesmo sentido, tenho 

que deve ser rejeita a preliminar de prescrição reparatória, tendo em vista 

sua inocorrência, vez que o diploma consumerista prevê prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, qualquer 

relação havida entre as mesmas. Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de 

proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. 

Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Incumbe a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Assim, tenho que efetivamente houve 

falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou 

indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos 

restritivos de crédito, referente débito inexistente. Assim, ante a ausência 

de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência 

da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. APLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte autora possui outro apontamento negativo em seu nome no valor de 

R$ 65,67 (ID 11704091 - Pág. 7), o qual trata-se de apontamento 

PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação 

realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é POSTERIOR a outra 

negativação. Ademais, em que pese a alegação da parte autora de que a 

negativação PREEXISTENTE se encontra em discussão judicial nos autos 

1000206-57.2018.8.11.0010, verifico daqueles autos que o apontamento é 

LEGÍTIMO, vez que fora reconhecida a existência de relação jurídica entre 

as partes, sendo a demanda julgada IMPROCEDENTE, reconhecendo a 

legitimidade dos débitos. Vejamos o teor do enunciado da súmula 385 do 

STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ora, havendo 

legítima inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, preexistente a 

discutida na ação, não há se falar em indenização por dano moral, 

hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se aplicável, no caso 

em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que existe inscrição 

preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o entendimento da Corte 

Cidadã: EMENTA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. DISCUSSÃO QUANTO 

À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE DEMANDAS 

ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
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Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado que a negativação anterior é legítima, não há se falar em 

indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos 

alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000094-88.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por HELENO SOARES DA SILVA, em 

desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Relata a parte 

autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, 

referente débito do qual desconhece a origem, tendo em vista tratar de 

cliente da reclamada na modalidade pré-paga, pleiteando ao final a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Liminar indeferida. Em que pese a parte ré tenha sido devidamente citada, 

conforme se infere do Mandado de Citação lançado no ID 13699009 - Pág. 

3, não se fez presente em audiência, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou contestação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo 

relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a 

ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como 

fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano 

econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque não 

raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu 

direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu 

alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da prova. 

Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o que 

faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada para o ato, 

tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual 

entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é medida de 

rigor. Assim sendo restando incontroversos os fatos e documentos da 

exordial. Outrossim, o demandado não contestou, nem compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, 

assim a decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus 

efeitos é medida que se impõe. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, 

cumpre à parte reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a efetiva prestação dos serviços 

contratados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o 

fez. No caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, 

não há qualquer comprovação do débito originário entre a parte autora e a 

parte ré, bem como, qualquer relação havida entre as mesmas. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos em seu 

nome, sendo que aquele no valor de R$ 17.658,71 (ID 11489241 - Pág. 1) 

trata-se de apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou 

seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é 

POSTERIOR a outra negativação. Ademais, em que pese a alegação da 

parte autora de que a negativação PREEXISTENTE se encontra em 

discussão judicial nos autos 1000090-51.2018.8.11.0010, verifico 

daqueles autos que o apontamento é LEGÍTIMO, vez que fora reconhecida 

a existência de relação jurídica entre as partes, sendo a demanda julgada 

IMPROCEDENTE, reconhecendo a legitimidade dos débitos. Vejamos o teor 

do enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização 

por dano moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se 

aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que 

existe inscrição preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o 

entendimento da Corte Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO 
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ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 

DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; e 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa. Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos alinhavados, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos 

da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000018-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO SOARES NETO (EXEQUENTE)

FRANCINETE DA SILVA SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPON STAR DO BRASIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

L.G.A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 16278963, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO COSTA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000663-89.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ADAO COSTA XAVIER 

REQUERIDO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de 

ação de ação de cobrança proposta por ADAO COSTA XAVIER, em 

desfavor de RCTECH SERVICE EIRELI - EPP. Relata a parte autora que 

celebrou contrato de locação do seu veículo junto a parte reclamada, que 

sem qualquer notificação prévia rescindiu o contrato unilateralmente, bem 

como, apresentou o veículo com inúmeras avarias e multa de trânsito, 

requerendo assim a condenação da parte ré em danos materiais. Em que 

pese a parte ré tenha sido devidamente citada, conforme se infere do 

Mandado de Citação lançado no ID 13804145 - Pág. 3, não se fez presente 

em audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente afirma 

ter celebrado contrato de locação junto a parte ré, referente veículo de 

sua propriedade, marca Ford – Modelo Fiesta – Placa NJB-6314, com 

pagamento mensal de R$ 1.200,00, sendo que esta última descumpriu com 
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a obrigação pactuada, não restituindo o veículo nas condições retirada, 

bem como, não reembolsou os valores despendidos com os reparos do 

veículo e multa de trânsito. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação, muito embora 

tenha sido citada para o ato, tampouco justificou a ausência ou 

apresentou defesa, razão pela qual entendo que a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial. Outrossim, o 

demandado não contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, 

confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do 

artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte 

Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, 

assim a decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus 

efeitos é medida que se impõe. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, 

cumpre à parte reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente o efetivo cumprimento de suas 

obrigações, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 

O pedido de danos material formulado na presente demanda deve ser 

acolhido uma vez que a parte autora logrou êxito em demonstrar não 

apenas a locação do veículo junto a parte ré, mas também a inadimplência 

desta no cumprimento do contrato ou reembolso dos valores despendidos, 

nos termos do art. 373, I, do CPC. Desse modo, entendo que assiste razão 

a parte reclamante, pois tenho que houve efetiva rescisão do contrato de 

locação pela parte reclamada, que sem qualquer justificativa não cumpriu 

o pacto firmado entre as partes, realizando a devolução do veículo na data 

de 10/03/2017, ou seja, a parte ré descumpriu o contrato previamente 

pactuado entre as partes, bem como, não cumpriu com os demais termos 

ali previstos. Ora, conforme se infere do documento de ID 12727198, há 

instrumento particular entabulado entre as partes, onde consta na cláusula 

3.1 que a parte ré deve realizar a manutenção do veículo, tendo em vista a 

entrega do veículo realizada em perfeitas condições (cláusula 2). Assim, 

tenho que a parte demandante, através dos documentos de ID 12727248, 

conseguiu comprovar os gastos com a manutenção do veículo, após a 

devolução pela parte ré, devendo ser ressarcida no importe total de R$ 

1.544,70. No que tange aos lucros cessantes, alegado pela parte autora, 

verifico do contrato de locação firmado entre as partes e, trazido nos 

autos (ID 12727198), que a cláusula 4.1 prevê a possibilidade de rescisão, 

apenas condicionando ao prévio aviso de 15 (quinze) dias. Assim, não 

havendo notícias nos autos da comunicação prévia da rescisão, tenho 

que deve a parte ré ser condenada em ressarcir o valor de R$ 600,00, 

referente ao período do aviso prévio não cumprido. Quanto ao pedido de 

dano material, relativo aos 15 (quinze) dias de locação não adimplido pela 

parte demandada (24/02 a 10/03), não havendo notícias nos autos de seu 

adimplemento, deve a parte reclamada ser compelida ao pagamento do 

valor de R$ 600,00. Ademais, verifico dos autos que a parte ré foi autuada 

por infração de trânsito no valor de R$ 130,16 e datada de 21/02/2017, 

período em que o veículo estava em sua posse, devendo ressarcir a parte 

autora quanto ao prejuízo suportado. Assim, tenho que os valores 

efetivamente comprovados pela parte autora e, não adimplido pela parte 

ré, devem ser restituídos em favor da parte demandante. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da exordial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao pagamento do montante 

de R$ 2.874,86 (dois mil reais, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta 

e seis centavos), a título de danos materiais, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o 

efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000657-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000657-82.2018.8.11.0010. REQUERENTE: AMARIZANE CANEDO 

TERUYA - ME REQUERIDO: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Trata-se de ação de cobrança de título extrajudicial contra devedor 

solvente proposta por AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME em desfavor 

de ANA CRISTINA GOMES DA SILVA, todos devidamente qualificados nos 

autos. Pretende a parte autora receber os créditos relativos as notas 

promissórias acostadas no ID 12708334, vencidas em 14/05/2014 a 

14/09/2014. É o breve relato. Decido. Das notas promissórias Os títulos 

executados são regulados pela Lei Uniforme de Genebra/Decreto Nº 

57.663/66, que em seu art. 75, disciplina: “Art. 75 - A nota promissória 

contém: 1 - Denominação "Nota Promissória" inserta no próprio texto do 

título e expressa na língua empregada para a redação desse título; 2 - A 

promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada; 3 - A época 

do pagamento; 4 - A indicação do lugar em que se deve efetuar o 

pagamento; 5 - O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser 

paga; 6 - A indicação da data em que e do lugar onde a nota promissória é 

passada; 7 - A assinatura de quem passa a nota promissória 

(subscritor).” Ora, analisando detidamente os autos verifico das notas 

promissórias trazidas no ID 12708334, que os títulos não contêm a 

indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento, o nome da 

pessoa a quem ou a ordem de quem deve ser paga e a indicação da data 

em que e do lugar onde a nota promissória é passada. Logo, referidas 

notas promissórias não podem instruir a presente ação de cobrança. É 

certa que a ação cambial pode ser preenchida pelo credor, porém isso há 

de ser feito antes da ação de cobrança ou protesto, a teor da súmula 387 

– STF, nesses termos: Súmula 387 - A cambial emitida ou aceita com 

omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé 

antes da cobrança ou do protesto. Ademais, o e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso assim vem decidindo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – NOME DO BENEFICIÁRIO 

PREENCHIDO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 387/STF – TÍTULO NÃO EXEQUÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A nota promissória pode ser emitida em branco e 

com omissões. Todavia, os dados em branco ou omitidos devem ser 

preenchidos antes da respectiva ação judicial, sob pena de prejudicar a 

exigibilidade do título, conforme Súmula 387 do STF. (Ap 31501/2017, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) Daí se 

infere que a parte autora possui um título, só que o mesmo não é 

exequível, cabendo para o recebimento do crédito a realização de sua 

adequação, para posteriormente a parte se valer da via adequada prevista 

no ordenamento jurídico. Assim, tenho que não resta outro caminho a não 

ser o indeferimento da inicial por perda da eficácia dos títulos, ante a 

ausência do preenchimento das informações. DISPOSITIVO Ante o 
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exposto, indefiro a petição inicial, e, em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem julgamento de mérito, nos termos do que dispõe o art. 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002103-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSEFA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATH DE SOUZA CANHIZARES (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo solicitado pela autora. Posto isto, 

nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000672-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DAIANE APARECIDA 

MARTINS ROCHA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação 

de indenização de danos morais e materiais proposta por DAIANE 

APARECIDA MARTINS ROCHA, em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS 

S/A. Relata a parte autora que realizou a aquisição de bilhetes aéreos 

junto a parte reclamada, que por sua vez realizou não realizou o embarque 

da forma previamente programada, sendo realocada em outro voo, o que 

ocasionou mais de 05 (cinco) horas de atraso, requerendo ao final, 

indenização por danos morais. Em contestação, alega a parte ré que o 

cancelamento do voo se deu em virtude de manutenção de aeronave, 

inexistindo ato ilícito praticado, pugnando ao final pela improcedência da 

ação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o 

breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte 

autora. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a compra dos bilhetes aéreos 

junto a parte ré, que sem qualquer justificativa realizou o cancelamento 

dos mesmos, descumprindo com o contrato firmado entre as partes, 

sendo realocada em outro voo após mais de 05 (cinco) horas de atraso. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado que o 

cancelamento se deu em virtude de manutenção de aeronave, o que 

ensejaria o regular cancelamento dos bilhetes e, afastaria sua 

responsabilidade pelo evento, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos 

qualquer tipo de documento capaz de provar a ocorrência de tal situação, 

passando ao largo de comprovar o efetivo motivo que impediu a parte 

autora de embarcar no voo previamente agendado. Ora, não é crível que a 

empresa aérea, parte ré, não tenha realizado qualquer tipo de 

formalização quando da ocorrência da suposta manutenção, bem como, 

não tenha qualquer tipo de registro de sua ocorrência, tal como, sendo 

certo que a parte requerida se descuidou de juntar qualquer documento 

nesse sentido. Ainda, analisando detidamente os autos, verifico do 

documento trazido pela parte autora, no ID 12742748, que esta adquiriu os 

bilhetes junto a parte requerida, porém, fora impedida de embarcar e 

participar de seus compromissos, conforme previamente havia 

programado. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, 

pois tenho que houve efetiva falha na prestação de serviço pela parte 

reclamada, que sem qualquer justificativa impediu seu embarque e realizou 

o cancelamento dos voos aéreos, acarretando grande atraso e 

desembarque da parte autora em destino diverso. A respeito, eis os 

entendimentos jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a seguir 

colacionados: RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE 

VOO. 7 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE. 

RISCO DO EMREENDIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. No caso em exame, os 

embaraços elencados pela reclamada – necessidade de manutenção não 

programada – se inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso 

com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever de 

indenizar. Deve ser mantido o quantum indenizatório que atende aos 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 132575320168110001/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016) (destaquei). Assim, a parte requerida não comprovou que 

tenha prestado o serviço de forma satisfatória, bem como, não apresentou 

qualquer justificativa para a realização do indigitado impedimento. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 587 de 1058



indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos 

pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção 

monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por 

cento) ambos a partir do arbitramento desta sentença, conforme 

disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000367-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IDELMAR SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000367-67.2018.8.11.0010. REQUERENTE: IDELMAR SILVA ALMEIDA 

REQUERIDO: SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por IDELMAR SILVA ALMEIDA em 

desfavor de SILMARA MOVEIS COMERCIAL LTDA - ME. Relata a parte 

autora que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, 

referente débito do qual desconhece a origem, haja vista que realizou 

todos os pagamentos, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em que pese a 

parte ré tenha sido devidamente citada, conforme se infere do Mandado 

de Citação lançado no ID 13813999 - Pág. 3, não se fez presente em 

audiência, tampouco justificou a ausência ou apresentou contestação. 

Inexistindo preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

desconhece qualquer origem dos débitos, que ensejaram a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, vez que relata ter realizado 

todos os pagamentos, não restando débitos junto a parte ré. Compulsando 

os autos verifico que a parte reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação, muito embora tenha sido citada para o ato, tampouco justificou 

a ausência ou apresentou defesa, razão pela qual entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor. Assim 

sendo restando incontroversos os fatos e documentos da exordial. 

Outrossim, o demandado não contestou, nem compareceu à audiência de 

conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a 

inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe à 

parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário 

serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. Assim, 

uma vez que a demandada não produziu qualquer prova ou se manifestou 

nos autos para defender-se do alegado, demonstrou verdadeiro descaso 

com a demanda. Ademais, o não comparecimento à audiência designada 

para tentativa de conciliação corroborou para que não trouxesse aos 

autos qualquer prova que destituísse o alegado pela parte demandante, 

assim a decretação da revelia com o aproveitamento de todos os seus 

efeitos é medida que se impõe. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, 

cumpre à parte reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente o efetivo cumprimento de suas 

obrigações, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. 
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Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito já quitado. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Nesse sentido, a declaração de inexistência da relação jurídica e do 

débito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte reclamada e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000088-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILIANE DOURADO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000088-81.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: QUEILIANE DOURADO SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Defiro o levantamento 

do valor depositado voluntariamente nos autos pela parte executada, em 

favor da parte exequente e por meio do competente alvará. Sobre o débito 

remanescente, faculto a parte devedora comprovar o pagamento nos 

autos no prazo de cinco dias, sob pena de penhora on line. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 113637 Nr: 2832-66.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EDILAINE APARECIDA MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FIDELIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O0, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a decisão retro designo o dia 08 de novembro de 2018, ás 08hs00, 

para realização da AUDIÊNCIA PRELIMINAR, assim Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n° 52/2007 – CGJ impulsiono o feito 

para proceder a INTIMAÇÃO do Promovente através de seu(a) i. 

patrono(a), bem como cientificar as partes a comparecerem a esta 

solenidade acompanhado de seu advogado. Nada mais. Jaciara/MT, 29 de 

outubro de 2018. ANA PAULA PAIXÃO GERALDINO – GESTORA 

JUDICIÁRIA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002781-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANE ALVES TIZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002781-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TAIANE ALVES TIZZO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1. Requer a parte autora em sede de tutela provisória de 

urgência, que se retire a inscrição de seu nome dos cadastros de 

restrição ao crédito. Depois de detido exame dos autos, chego à 

conclusão que procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição do 

nome da parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao 

Crédito, notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia 

com os argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos 

da decisão a qualquer tempo. Outrossim, o perigo da situação ou risco ao 

resultado útil do processo se mostra evidente, pois, no caso, a parte 

requerente está a sofrer restrições em seu crédito e, supostamente, com 

risco de perder o emprego em razão na negativação, o que lhe trará 

diversos prejuízos, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada, 

nos termos do art. 300 do CPC, CONDICIONADA a prestação de caução 

real no valor da dívida, a fim de garantir a efetiva indenização dos 

prejuízos que eventualmente a parte demandada venha a sofrer. Prestada 

a caução, seja notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto 

às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a requerida 

para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer 

defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente da presente 

decisão e para a audiência de conciliação a ser designada, consignando 

que o não comparecimento pessoal implicará na extinção e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação 

nas custas processuais. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002786-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARCIA KUSTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002786-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: TANIA MARCIA KUSTER 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 1. 

CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002769-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU CAMPARA BARRAGAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002769-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DIRCEU CAMPARA 

BARRAGAN REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. Requer 

a parte autora em sede de tutela provisória de urgência, que se retire a 

inscrição de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. Depois de 

detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a tutela de 

urgência para exclusão de inscrição do nome da parte reclamante dos 

cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, notadamente, diante da 

documentação apresentada em harmonia com os argumentos levantados 

e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão. Outrossim, o perigo 

da situação ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente, 

pois, no caso, a parte requerente está a sofrer restrições em seu crédito, 

o que lhe trará diversos prejuízos, razões pela qual DEFIRO a medida 

liminar vindicada, nos termos do art. 300 do CPC, CONDICIONADA a 

prestação de caução real no valor da dívida, a fim de garantir a efetiva 

indenização dos prejuízos que eventualmente a parte demandada venha a 

sofrer. Prestada a caução, seja notificada a requerida a não incluir o nome 

do autor junto às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de 

Proteção ao Crédito e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a 

inscrição já tenha sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, 

desde que tenha sido ocasionado em razão deste débito, até 

determinação judicial em contrário, sob pena de desobediência pelo não 

cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus 
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da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

CITE-SE a requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente 

decisão, a fim de que compareça à audiência de conciliação em data a ser 

designada pelo cartório, consignando que deverá ser assistida por 

advogado e oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal implicará na 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. 5. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 6. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SKALEY DOUGLAS SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1002737-19.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SKALEY DOUGLAS 

SANTANA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

1. CITE-SE para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser 

indeferido. A tutela de urgência pleiteada exige, além da comprovação do 

perigo de dano, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. Destaca-se, ainda, orientação 

emanada do e. STJ sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A 

abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, 

requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será 

deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento 

integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança 

indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa 

ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" 

(REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 

10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que 

impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que 

dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que 

não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a 

concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria 

revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. 

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso dos autos, entretanto, toda a 

narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Assim, sob juízo de cognição sumária e 

diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte, INDEFIRO a tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação após a contestação. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus 

da prova, considerando que a parte reclamante se encontra em situação 

de hipossuficiência em razão da dificuldade de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J R MENEGUZZO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE MONTANO SCARAVELLI OAB - MT0003933A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000301-87.2018.8.11.0010. REQUERENTE: AMARIZANE CANEDO 

TERUYA - ME REQUERIDO: J R MENEGUZZO INDUSTRIA DO VESTUARIO 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da 

lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos 

morais e materiais proposta por AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME, em 

desfavor de J R MENEGUZZO INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA. Relata a 

parte autora que realizou negociação dos débitos junto a parte reclamada, 

não se justificando a manutenção dos débitos lançados nos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo assim a retirada dos dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, bem como, indenização de danos morais. Liminar 

deferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que de fato 

houve negociação dos débitos pela parte autora, sendo acordado entre as 

partes que a baixa dos dados dos órgãos de proteção ao crédito apenas 

ocorriam conforme a realização do pagamento do acordo, ao passo que 

inexiste o dever de indenizar, bem como, que não há qualquer 

irregularidade na cobrança, pugnando pela improcedência da ação. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, por 

equiparação, o ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A 

inversão do ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência da 

parte consumidora, não só no plano econômico, mas também jurídico, 

principalmente processual, porque não raras vezes está a parte 

consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta os apontamentos negativos realizados pela 

parte ré, afirmando ter realizado acordo para pagamento dos débitos e, 

consequente baixa dos apontamentos. Em que pese as alegações da 

parte autora de que realizou o acordo junto a parte ré para pagamento dos 
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débitos e, consequente baixa das restrições, esta última conseguiu 

demonstrar que houve a celebração de acordo entre as partes, porém, 

que a baixa dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito se 

dariam gradativamente, de acordo com o pagamento das parcelas, fato 

sequer contestado pela parte autora. Analisando detidamente os autos, 

verifico da própria conversa travada entre as partes, através de aplicativo 

de conversa instantânea, que de fato houve realização de negócio jurídico 

entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante, que a baixa dos 

apontamentos restritivos se daria apenas gradativamente, não havendo 

novação do débito, ou seja, os apontamentos junto ao SCPC/SERASA 

seriam baixados apenas quando da realização do pagamento de cada 

parcela, hipótese não verificada nos autos. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

negociação entre as partes, bem como a inocorrência dos pagamentos 

dos débitos, referente as parcelas que permaneceram inseridas nos 

órgãos de proteção ao crédito, os quais encontra-se anexados nos autos. 

Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as 

partes e que, de fato, a parte autora anuiu com a forma de parcelamento 

da dívida e baixa junto aos órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. 

Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive conversa travada 

pela própria parte autora, a existência da relação negocial, o débito entre 

os litigantes e a forma de realização da baixa dos débitos junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Assim, não se verificando a ocorrência de 

qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se 

falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, ausentes os 

requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato 

ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da 

reclamada. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos 

da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Revogo a decisão liminar proferida nos autos, que determinou a exclusão 

do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000083-59.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por GILMAR DANTAS DOS SANTOS, em desfavor de 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a origem, 

pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e indenização 

por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, 

que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito 

se deu de forma legítima, tendo em vista cessão de crédito operada, não 

havendo o que se falar em indenização por danos morais, bem como, a 

incidência da súmula 385 do STJ, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda. Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. 

É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a cedente, bem como, qualquer 

relação havida entre as mesmas. Ora, a parte demandada não demonstrou 

com a respectiva cessão do débito, que a cedente possuía relação jurídica 

com a demandante e, transferiu a titularidade do crédito à instituição ré 

neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida pelo 

ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. Contudo, 

não havendo a comprovação do débito originário, não há de se 

reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes. 

Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CESSÃO DE 

CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. CONTRATO 

ORIGINÁRIO NÃO CARREADO AOS AUTOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 

385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a 

Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como 

indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de 
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suposto débito com a empresa Recorrente. 2. Diante da negativa da 

consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia 

a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou 

aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou 

validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão. 3. Os documentos 

juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e 

específico - entre a empresa cedente e a consumidora - não demonstram 

a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da 

controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto 

de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome 

da consumidora nas entidades de proteção ao crédito. 4. Inscrição 

indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a 

declaração de inexistência do aludido débito, tal como reconhecido na 

origem. 5. Aplicabilidade da Súmula n.º 385 STJ ao caso em apreço, em 

razão da existência de anotação preexistente em nome da Recorrida, a 

respeito da qual não há noticias nos autos sobre da sua ilegalidade. 6. 

Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente 

p r o v i d o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

317166920178110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

07/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018) Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 03 (três) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 0 8 5 - 2 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1000084-44.2018.8.11.0010 e 1000086-14.2018.8.11.0010), sendo as três 

primeiras, inclusive movidas em desfavor da parte ré.. Nesse sentido: E M 

E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE 

INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA 

RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA 

CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.1. Controvérsia centrada no quantum indenizatório fixado a título 

de danos morais pela negativação indevida.2. O quantum da indenização 

por dano moral deve ser fixado com moderação para que seu valor não 

seja tão elevado a ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, 

nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico 

para o causador do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização 

por danos morais, deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado 

múltiplas ações indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação 

indevida decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença 

favorável em algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas 

sucumbente em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais 

em favor do patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os 

critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. 

Apelação conhecida e não provida. (Apelação - Nº 

0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de 

Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 

Sul) (grifei) Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as 

partes, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é 

medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora NÃO possui 

apontamento negativo PREXISTENTE em seu nome. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que inexiste outro apontamento PREEXISTENTE. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 
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ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000086-14.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

GILMAR DANTAS DOS SANTOS, em desfavor de CRED - SYSTEM 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Tutela de urgência 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que a 

inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu de forma legítima, não havendo o que se falar em indenização por 

danos morais, pugnando ao final pela improcedência da demanda. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora desconhece qualquer 

origem dos débitos, que ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. No presente caso, em pese a parte reclamada 

tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não 

trouxe aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a 

prestação do serviço ou sua disponibilização em favor da parte autora, 

passando ao largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre 

as partes e o principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No 

caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há 

qualquer comprovação da existência de relação jurídica entre a parte 

autora e a parte ré. Em que pese a parte reclamada tenha afirmado a 

existência do débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência 

a inexistência de irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos 

autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados 

pela parte autora, que comprovasse a realização de relação jurídica entre 

a partes, em especial a contratação de cartão de crédito, se descuidando 

de provar o alegado na peça defensiva, passando ao largo de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos 

nos autos. Ademais, se houve a contratação pela parte demandante, 

deveria a parte demanda trazer aos autos a comprovação de solicitação, 

seja através de contrato ou gravação de tal solicitação, permanecendo 

inerte nesse particular. Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de proteção ao 

credito, demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a 

parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a 

origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 
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causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 03 (três) 

demandas de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 0 8 5 - 2 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0 , 

1000083-59.2018.8.11.0010 e 1000084-44.2018.8.11.0010). Nesse 

sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO 

DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS NO 

MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS 

MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 85, §§ 1° E 11, CPC/15) – 

PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE NO RECURSO - 

RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia centrada no 

quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela negativação 

indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve ser fixado com 

moderação para que seu valor não seja tão elevado a ponto de ensejar 

enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido que não se revista 

de caráter preventivo e pedagógico para o causador do dano.3. Para o 

arbitramento do valor da indenização por danos morais, deverá ser 

sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações indenizatórias no 

mesmo contexto fático - negativação indevida decorrente de suposta 

fraude -, inclusive com sentença favorável em algumas delas. 4. A parte 

vencedora em primeiro grau, mas sucumbente em sede recursal, deve 

arcar com os honorários recursais em favor do patrono da parte 

recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos no rt. 85, §§ 2.° e 

3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação conhecida e não provida. 

(Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - Relator – Exmo. Sr. Des. 

Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso do Sul) (grifei). Assim, ante a ausência de comprovação 

de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência da relação jurídica 

e do débito é medida que se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 

STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora possui 

outros apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de 

apontamentos discutidos em juízo, ou seja, a negativação preexistente à 

discutida nesta ação, encontra-se em discussão judicial. Nesse sentido, 

torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, 

vez que a inscrição preexiste à discutida nos autos é objeto de discussão 

judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000641-31.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WALTOWILLI BEZERRA 

REGIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por WALTOWILLI BEZERRA REGIS, 

em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, que a inclusão do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não 

havendo o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao 

final pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos 

de proteção ao crédito, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 
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presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

da existência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré. Em que 

pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, 

tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial 

a contratação de cartão de crédito, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ademais, 

se houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte demanda 

trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais uma demanda de 

ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de danos morais 

(autos 1000642-16.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei). Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outro apontamento negativo em 

seu nome, porém, trata-se de apontamento discutido em juízo, ou seja, a 

negativação preexistente à discutida nesta ação, encontra-se em 

discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em 

comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que a inscrição preexiste à 

discutida nos autos é objeto de discussão judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 – declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 

- determinar que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da 

parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 
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legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALTOWILLI BEZERRA REGIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000642-16.2018.8.11.0010. REQUERENTE: WALTOWILLI BEZERRA 

REGIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por WALTOWILLI BEZERRA REGIS, 

em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, que a inclusão do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não 

havendo o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao 

final pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos 

de proteção ao crédito, tendo em vista que tal documento apresenta 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

da existência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré. Em que 

pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, 

tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial 

a contratação de cartão de crédito, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ademais, 

se houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte demanda 

trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 597 de 1058



um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais uma demanda de 

ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de danos morais 

(autos 1000641-31.2018.8.11.0010). Nesse sentido: E M E N T A – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outro apontamento negativo em 

seu nome, porém, trata-se de apontamento POSTERIOR ao discutido 

nestes autos, ou seja, não há negativação preexistente à discutida nesta 

ação. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da 

súmula 385 do STJ, vez que a inscrição preexiste à discutida nos autos é 

objeto de discussão judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-98.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR XAVIER DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000643-98.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VILMAR XAVIER DE AQUINO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com 

indenização de danos morais e materiais proposta por VILMAR XAVIER DE 

AQUINO, em desfavor de VIVO S.A. Relata a parte autora que nunca 

realizou qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, que 

justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

afirmando se tratar de cliente na modalidade pré-pago, requerendo assim 

a declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, afirmando no mérito que há 

vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem 

como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé e pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de impossibilidade de inversão do ônus da prova, vez que, conforme se 

infere dos autos, trata-se de relação de consumo, ao passo que a parte 

reclamante se mostra hipossuficiente frente a parte ré. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 
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do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação nesse sentido. Em que pese as 

alegações da parte autora de que nunca realizou qualquer relação jurídica 

com a parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta última 

conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre 

as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as partes, trazido 

aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico 

do contrato trazido nos autos no ID 13689648, deve ser reconhecido, vez 

que demonstra claramente que houve realização de negócio jurídico entre 

as partes, sendo anuído pela parte reclamante, a contratação de plano 

telefônico na modalidade “VIVO CONTROLE ILIMITADO”. Ora, da simples 

análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho 

nu, que a assinatura aposta no contrato pertence a parte autora, bem 

como, consta a juntada de seus documentos pessoais. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos das 

faturas, as quais encontra-se anexadas nos autos. Desta forma, restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de 

fato, a parte autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a 

cobrança devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão 

de que houve relação negocial firmada entre as partes e, que as 

cobranças dos valores pela parte reclamada se deram em razão de 

efetiva adesão da parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II 

do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a existência da 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto formulado na presente 

demanda deve ser acolhido uma vez que a parte requerida logrou êxito em 

demonstrar não apenas a origem do débito, mas também a inadimplência 

da parte requerente. DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

Rejeito o pedido, ante a desnecessidade de perícia, vez que dos 

documentos acostados nos autos é possível se inferir a existência de 

relação entre as partes, ou seja, o conjunto probatório dos altos possibilita 

a identificação da relação havia entre a parte autora e a parte ré. 

Ademais, o contrato juntado nos autos e, assinado pela parte autora, 

possibilita inferir a olho nu, a semelhança da assinatura, se comparado 

aos demais documentos assinados por ela nos autos. Eis o entendimento 

da e. Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente alega na inicial que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, declara que 

desconhece a divida negativada e nega a relação jurídica, o que, 

novamente se repete em sede de recurso inominado. De outro lado, a 

Recorrida apresentou, na contestação, contrato devidamente assinado 

pelo Recorrente juntamente com faturas, a não configurar nem de longe a 

possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia 

grafotécnica, visto que, são idênticas a olho nu. É possível perceber a 

semelhança comparando a assinatura do RG e procuração, com a 

assinatura presente no contrato apresentado pelo Recorrido na 

contestação. A sentença de improcedência proferida pelo juízo 

monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que comprovada a 

legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 0035426-94.2017.811.0002 - 

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes - Data do Julgamento: 

13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO DE MATO GROSSO). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial 

e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a 

parte requerente a pagar à parte requerida a importância de R$ 159,67 

(cento e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), 

devidamente atualizado pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com 

incidência de juros legais de 1% a.m. a partir da citação, declarando 

extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte 

reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre 

o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, 

na forma do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em 

decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 

da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do Novo Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos 

termos do Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não 

abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX 

Encontro – São Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000239-47.2018.8.11.0010. REQUERENTE: OSMAR GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação de indenização de dano moral proposta por 

OSMAR GONCALVES DA SILVA, em desfavor de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS. Relata a parte autora que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Tutela de urgência 

indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, que a 

inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu de forma legítima, tendo em vista a realização de cessão dos crédito 

pelo credor originário, não havendo o que se falar em indenização por 

danos morais, pugnando ao final pela improcedência da demanda. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora desconhece qualquer 

origem dos débitos, que ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. No presente caso, em pese a parte reclamada 

tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não 

trouxe aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a 

prestação do serviço ou sua disponibilização em favor da parte autora, 

passando ao largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre 

as partes e o principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No 

caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há 

qualquer comprovação do débito originário entre a parte autora e a 

cedente, bem como, qualquer relação havida entre as mesmas. Ademais, 

a parte autora nega na peça de impugnação a existência de qualquer 

débito junto a cedente. Ora, a parte demandada não demonstrou a 

respectiva cessão do débito, a fim de comprovar que a cedente possuía 

relação jurídica com a demandante e, transferiu a titularidade do crédito à 

instituição ré neste feito. A figura jurídica da cessão de crédito é admitida 

pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência do devedor. 

Contudo, não havendo a comprovação do débito originário, não há de se 

reconhecer a legitimidade do débito, bem como o vínculo entre as partes. 

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO ORIGINAL, QUE DEU ORIGEM 

À CESSÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA 

PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO VALOR DE R$ 1.487,10 (um mil e 

quatrocentos e oitenta e sete reais e dez centavos) – JUROS CORRETO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (três mil reais) – 

VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO 

NA ESFERA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A 

juntada de documentos, em sede de recurso, é plenamente admissível, a 

teor do disposto nos artigos 435 e 1.014 do CPC, não havendo que se 

falar em inovação recursal ou cerceamento de defesa. Para a validade da 

cessão de crédito, imprescindível a demonstração da “causa debendi”, da 

regularidade da cessão, o que inexiste nos autos. O contrato de cessão 

transfere ao cessionário todos os elementos da obrigação, cabendo a ele, 

portanto, demonstrar a origem do débito cedido, uma vez que passa a 

substituir o credor originário. Em sendo apresentado o termo de cessão de 

crédito, bem como um contrato com uma assinatura totalmente divergente 

com a da parte autora, que não comprova a relação jurídica entre a parte 

Autora e o cedente, não há que se falar em demonstração da obrigação, 

cuja negativação foi realizada. Neste cenário, tem-se que a Reclamada 

não desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o disposto 

no art. 373, II, do CPC, pois deixou de comprovar a origem dos débitos. É 

certo que o valor da indenização deve guardar consonância com o dano 

sofrido, a potencialidade lesiva, a capacidade econômica do agente e da 

vítima, bem como a existência de negativações posteriores. Neste cenário, 

entendo que a quantia arbitrada (R$ 3.000,00) se mostra compatível com 

os critérios acima indicados, não havendo que se falar em diminuição do 

quantum, notadamente quando em situações semelhantes esta Magistrada 

costuma aplicar valores acima, ainda mais em razão da inexistência de 

negativação posterior. Quanto a outro ponto levantado pela parte 

recorrente, em relação correção e juros da condenação, devem seguir o 

seguinte modo: “em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde 

o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)”. Recurso 

Conhecido e Improvido Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial 

Cível 345155120188110001/2018, Turma Recursal Única, Julgado em 

10/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018) Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos 

órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição 

pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, a inclusão do 

nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, referente 

débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da parte 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 
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portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora NÃO possui outro 

apontamento negativo em seu nome. Nesse sentido, torna-se inaplicável, 

no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste outro 

apontamento restritivo. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no 

presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja 

vista que sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do 

Novo Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – 

declarar inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar 

que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte 

reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte 

reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos 

morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da 

presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento 

danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000200-50.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALEXSANDRO DA SILVA 

BEZERRA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA, em desfavor 

de NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA. Relata a parte autora que 

desconhece os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito pela 

parte reclamada, requerendo assim a declaração de inexistência do 

débito, bem como, indenização de danos morais. Liminar indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que inexiste o dever de 

indenizar, não havendo qualquer irregularidade na cobrança, haja vista a 

existência de relação jurídica entre as partes, pugnando pela condenação 

da parte autora nas penas de litigância de má-fé e pedido contraposto. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança e o apontamento negativo, esta última conseguiu demonstrar 

que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, conforme se 

infere do instrumento de Contrato de Financiamento, trazido aos autos com 

a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico do termo de 

adesão ao contrato financiamento trazido nos autos no ID 13525351, deve 

ser reconhecido, vez que demonstra claramente que houve realização de 

negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante, que 
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assinou tal termo de adesão, referente serviços disponibilizados pela 

parte ré e usufruídos pela parte autora. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora, bem como, há 

cópia do documento de identificação da mesma, apresentada no momento 

da contratação. Outrossim, a parte reclamante não trouxe nos autos 

qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas argumentações da 

parte ré, bem como, não demonstrou a realização do pagamento dos 

débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte requerida 

demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem como a 

inocorrência dos pagamentos dos débitos, os quais encontra-se 

anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. 

Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive contrato assinado 

pela parte autora, a existência da relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a parte reclamada 

cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida 

devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos que 

demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Verifico a desnecessidade 

de perícia, vez que dos documentos acostados nos autos é possível se 

inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, o conjunto 

probatório dos autos possibilita a identificação da relação havia entre a 

parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos, bem como, do documento de identificação apresentado na 

contratação. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido contraposto 

formulado na presente demanda deve ser acolhido uma vez que a parte 

requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a origem do débito, mas 

também a inadimplência da parte requerente. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte requerente a pagar à 

parte requerida a importância de R$ 122,92 (cento e vinte e dois reais e 

noventa e dois centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir do 

respectivo vencimento, com incidência de juros legais de 1% a.m. a partir 

da citação, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Por 

outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido 

em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000645-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000645-68.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDO RIBEIRO DE 

FRANCA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 
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casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização de dano moral proposta por FERNANDO RIBEIRO DE FRANCA, 

em desfavor de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente 

débito do qual desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de indeferimento da inicial 

e prescrição reparatória, afirmando no mérito a incidência da súmula 385 

do STJ, que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção 

ao crédito se deu de forma legítima, não havendo o que se falar em 

indenização por danos morais, pugnando ao final pela improcedência da 

demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de 

indeferimento da inicial, ante a alegação de ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos 

de proteção ao crédito e comprovante de endereço, tendo em vista que tal 

documento apresenta informações verossímeis. No mesmo sentido, tenho 

que deve ser rejeita a preliminar de prescrição reparatória, tendo em vista 

sua inocorrência, vez que o diploma consumerista prevê prazo 

prescricional de 5 (cinco) anos. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, qualquer 

relação havida entre as mesmas. Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de 

proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. 

Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho 

que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Nesse 

sentido: Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –SENTENÇA REFORMADA 

PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando a 

indenização com proporcionalidade e razoabilidade. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 251986320178110001/2018, Turma Recursal Única, 

Julgado em 31/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) Insta ressaltar que 

a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82). Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 
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dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora possui outros 

apontamentos negativos em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos 

posteriores ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada 

pela parte reclamada é anterior as demais negativações, bem como, se 

encontra em discussão judicial. Nesse sentido, torna-se inaplicável, no 

caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que inexiste inscrição 

preexiste à discutida nos autos. Todavia, conforme entendimento 

jurisprudencial, a inscrição posterior deve ser levada em conta para 

reduzir o valor indenizatório, já que a situação da parte autora é diversa 

daquele que nunca teve uma anotação lícita. Nesse entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL PURO - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito que 

não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL). CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA 

EM CADASTROS DE INADIMPLENTES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. REGISTRO INDEVIDO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO POSTERIOR 

QUE DEVE SER CONSIDERADA PARA EFEITO DO ARBITRAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 1. É 

incontroverso o dano moral decorrente de cadastro indevido, pois ilegítima 

a cobrança que deu ensejo ao registro, tanto que a ré cancelou o débito. 

Na verdade, a ré argui o descabimento da condenação no caso concreto, 

pois seria o demandante devedor contumaz. O cadastro indevido foi 

comandado em 19.01.2010 e regularizado somente em 15.06.2011, em 

razão do ingresso desta demanda. Um segundo registro em nome da parte 

autora ocorreu abril de 2011, ou seja, posterior ao cadastro indevido de 

iniciativa da ré. Assim, inaplicável a Súmula n. 385 do STJ, uma vez que a 

sua incidência pressupõe o cadastro preexistente. A inscrição posterior 

deve ser levada em conta apenas para reduzir o valor indenizatório para 

R$ 3.000,00, já que a situação do autor é diversa daquele que nunca teve 

uma anotação lícita. 2. Sentença parcialmente confirmada por seus 

próprios fundamentos, na esteira do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003541893, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 28/11/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003541893 RS , Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de 

Julgamento: 28/11/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2012). Nesse sentido, torna-se 

inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que se 

trata de negativação posterior, a qual há discussão judicial do débito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do 

STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-95.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000596-95.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ELAINE BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, autorizando que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do 

beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e distribuição na 

fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000788-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZE ELAYNE DE BRITO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000788-57.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: DEYZE ELAYNE DE BRITO 

SILVA EXECUTADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte postulante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial, 

a ser expedido em nome do beneficiário ou de seu advogado, desde que 

este tenha procuração especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. 

Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000260-23.2018.8.11.0010. REQUERENTE: GILZA GARCIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II, art. 924 do CPC, autorizando que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do 

beneficiário ou de seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. Atente-se para adequada autuação e distribuição na 

fase de cumprimento de julgado. Intimem-se. Após, com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000093-06.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por HELENO SOARES DA SILVA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de conexão, ausência de 

condição da ação e inépcia da inicial, afirmando no mérito a incidência da 

súmula 385 do STJ, que a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo o que se falar 

em indenização por danos morais, pugnando ao final pela improcedência 

da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de conexão arguida pela parte reclamada, tendo em vista que as 

reclamações ajuizadas não se referem as mesmas partes, bem como, 

tratam-se de débitos distinto, ou seja, os débitos discutidos nas demandas 

possuem polo passivo distintos e não se tratam dos mesmos débitos, não 

havendo o que se falar em conexão. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, vez que todos os documentos e fatos necessários para o deslinde 

da causa encontram-se presentes na inicial. No mesmo sentido, tenho que 

deve ser rejeita a preliminar de ausência de condição de ação, sob o 

fundamento de falta de interesse de agir, tendo em vista a necessidade da 

parte que se sente lesada de ir a juízo para pleitear a tutela almejada, 

sendo desnecessária a comprovação de tentativa de solução 

administrativa anterior ao ajuizamento da ação. Ultrapassada a fase das 

preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, qualquer 

relação havida entre as mesmas. Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de 

proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. 

Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Incumbe a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Assim, tenho que efetivamente houve 

falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou 

indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos 

restritivos de crédito, referente débito inexistente. Assim, ante a ausência 

de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência 

da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. APLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte autora possui outros apontamentos negativos em seu nome, sendo 

que o no valor de R$ 17.658,71 (ID 11487622 - Pág. 1) trata-se de 

apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é 

POSTERIOR a outra negativação. Ademais, em que pese a alegação da 

parte autora de que a negativação PREEXISTENTE se encontra em 

discussão judicial nos autos 1000090-51.2018.8.11.0010, verifico 

daqueles autos que o apontamento é LEGÍTIMO, vez que fora reconhecida 

a existência de relação jurídica entre as partes, sendo a demanda julgada 

IMPROCEDENTE, reconhecendo a legitimidade dos débitos. Vejamos o teor 

do enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização 

por dano moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se 

aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que 

existe inscrição preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o 

entendimento da Corte Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 
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DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado que a negativação anterior é legítima, não há se falar em 

indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos 

alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000095-73.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por HELENO SOARES DA SILVA, em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que teve seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual 

desconhece a origem, tendo em vista tratar de cliente da reclamada na 

modalidade pré-paga, pleiteando ao final a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação 

alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de litigância de má-fé, 

afirmando no mérito a incidência da súmula 385 do STJ, que a inclusão do 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma 

legítima, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o breve relato. 

Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de litigância de má-fé, vez que 

não vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela 

parte autora, haja vista que sua conduta não se enquadra naquelas 

descritas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil. Ultrapassada a 

fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 
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seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, qualquer 

relação havida entre as mesmas. Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de 

proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. 

Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Incumbe a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Assim, tenho que efetivamente houve 

falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou 

indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos 

restritivos de crédito, referente débito inexistente. Assim, ante a ausência 

de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de inexistência 

da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. APLICABILIDADE 

DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, verifico que a 

parte autora possui outros apontamentos negativos em seu nome, sendo 

que aquele no valor de R$ 17.658,71 (ID 11489510 - Pág. 1) trata-se de 

apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou seja, a 

negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é 

POSTERIOR a outra negativação. Ademais, em que pese a alegação da 

parte autora de que a negativação PREEXISTENTE se encontra em 

discussão judicial nos autos 1000090-51.2018.8.11.0010, verifico 

daqueles autos que o apontamento é LEGÍTIMO, vez que fora reconhecida 

a existência de relação jurídica entre as partes, sendo a demanda julgada 

IMPROCEDENTE, reconhecendo a legitimidade dos débitos. Vejamos o teor 

do enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização 

por dano moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se 

aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que 

existe inscrição preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o 

entendimento da Corte Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 

DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 

fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos 

alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000092-21.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por HELENO SOARES DA SILVA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, preliminar de prescrição, ausência de 

condição da ação, inépcia da inicial e conexão, afirmando no mérito a 

incidência da súmula 385 do STJ, que a inclusão do nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo 

o que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de conexão arguida pela parte reclamada, no que 

tange a alegação prescrição reparatória, tendo em vista sua inocorrência, 

vez que o diploma consumerista prevê prazo prescricional de 5 (cinco) 

anos. No mesmo sentido, tenho que deve ser rejeita a preliminar de 

conexão arguida pela parte reclamada, tendo em vista que as 

reclamações ajuizadas não se referem as mesmas partes, bem como, 

tratam-se de débitos distintos, ou seja, os débitos discutidos nas 

demandas possuem polo passivo distintos e não se tratam dos mesmos 

débitos, não havendo o que se falar em conexão. No mesmo sentido, 

tenho que deve ser rejeita a preliminar de ausência de condição de ação, 

sob o fundamento de falta de interesse de agir, tendo em vista a 

necessidade da parte que se sente lesada de ir a juízo para pleitear a 

tutela almejada, sendo desnecessária a comprovação de tentativa de 

solução administrativa anterior ao ajuizamento da ação. Rejeito ainda, a 

preliminar de inépcia da inicial, vez que todos os documentos e fatos 

necessários para o deslinde da causa encontram-se presentes na inicial. 

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da 

demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que 

nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o 

ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da 

prova tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não 

só no plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, 

porque não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de 

comprovar seu direito por ausência de dados, enquanto a parte 

fornecedora tem ao seu alcance todos os elementos indispensáveis para 

a produção da prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte 

consumidora, o que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o 

fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte 

reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora desconhece qualquer 

origem dos débitos, que ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito. No presente caso, em pese a parte reclamada 

tenha afirmado a ausência de conduta ilícita, observa-se que esta não 

trouxe aos autos qualquer tipo de documento, que comprovasse a 

prestação do serviço ou sua disponibilização em favor da parte autora, 

passando ao largo de comprovar a efetiva prestação dos serviços entre 

as partes e o principal, a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No 

caso em tela, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há 

qualquer comprovação do débito originário entre a parte autora e a parte 

ré, bem como, qualquer relação havida entre as mesmas. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, 

extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a realização da 

inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe 

incumbia. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Assim, tenho que 

efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos em seu 

nome, sendo que o no valor de R$ 17.658,71 (ID 11487113 - Pág. 1) 

trata-se de apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou 

seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é 

POSTERIOR a outra negativação. Ademais, em que pese a alegação da 

parte autora de que a negativação PREEXISTENTE se encontra em 

discussão judicial nos autos 1000090-51.2018.8.11.0010, verifico 

daqueles autos que o apontamento é LEGÍTIMO, vez que fora reconhecida 

a existência de relação jurídica entre as partes, sendo a demanda julgada 

IMPROCEDENTE, reconhecendo a legitimidade dos débitos. Vejamos o teor 

do enunciado da súmula 385 do STJ: Súmula 385 - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Ora, havendo legítima inscrição nos órgãos de proteção ao 

crédito, preexistente a discutida na ação, não há se falar em indenização 

por dano moral, hipótese verificada nos autos. Nesse sentido, torna-se 

aplicável, no caso em comento, o teor da súmula 385 do STJ, vez que 

existe inscrição preexiste legítima à discutida nos autos. Eis o 

entendimento da Corte Cidadã: EMENTA AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES ANTERIORES EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. 

DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE 

DEMANDAS ANTERIORES JULGADAS IMPROCEDENTES. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.023.691 - SP (2016/0313126-2) - RELATOR : MINISTRO 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Brasília (DF), 10 de outubro de 2017) 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. APONTAMENTOS DIVERSOS. QUESTIONAMENTO EM 

VÁRIAS AÇÕES. SÚMULAS N. 380 E 385/STJ. 1. A ilegitimidade de 

determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a 

condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, 

ainda que pendentes de apreciação judicial. 2. Para que se afaste a 

incidência da Súmula 385/STJ, autorizando a indenização por danos 

morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não 

basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições; é necessário 

que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito 

ao menos do valor de sua parte incontroversa (REsp. 1.062.336-RS e 

Súmula 380/STJ). 3. Recurso especial provido. (Brasília/DF, 26 de junho de 

2018 - MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora p/ acórdão RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.747.091 - SP (2017/0188847-7) EMENTA [...] 2. "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os 

precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a 

indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu 
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fundamento - "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir 

moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente 

em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro 

Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto 

credor que efetivou a inscrição irregular. [...] (REsp 1386424 MG, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) Nesse sentido, a decisão do Ministro Luis Felipe Salomão no 

AREsp n. 369.833: "Em que pese ter o recorrente demonstrado, na petição 

de recurso especial, que algumas inscrições eram realmente irregulares - 

portanto, ilegítimas - , nota-se que sobejam ainda duas inscrições que 

estão sendo discutidas judicialmente, pelo que não há como afastar a 

incidência do enunciado em tela (Súm. 385/STJ). Com efeito, não se pode 

concluir que tais anotações também são ilegítimas e que, portanto, teria o 

Tribunal estadual aplicado equivocadamente referido verbete." No mesmo 

sentido tem decidido o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – ANOTAÇÕES 

DE REGISTROS ANTERIORES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode 

ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações 

em cadastros de inadimplentes. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 

17/08/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE 

ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente 

é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o 

pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de 

indenização por dano moral. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Assim, 

demonstrado a existência de negativação anterior legítima, não há se falar 

em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do 

débito. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - determinar que a parte promovida 

providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos 

de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação 

de multa; e Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos 

alinhavados, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

morais. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 

55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da 

sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUPA DIGITAL IMAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE DE OLIVEIRA FERNANDES OAB - SP281243 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000646-53.2018.8.11.0010. REQUERENTE: FERNANDO RIBEIRO DE 

FRANCA REQUERIDO: TUPA DIGITAL IMAGEM LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por FERNANDO RIBEIRO DE FRANCA, em desfavor de 

TUPA DIGITAL IMAGEM LTDA - ME. Relata a parte autora que nunca 

realizou qualquer contratação de serviços junto a parte reclamada, que 

justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, 

requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem como, 

indenização de danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de carência da ação, afirmando no mérito que há 

vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem 

como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de carência da ação, pois, conforme se infere dos 

autos há legitimidade das partes por serem titulares da relação jurídica de 

direito material. Há, por outro lado, interesse de agir, porquanto a parte 

reclamante não obteria a apreciação do seu pedido sem a referida 

demanda. E, outrossim, há adequação por se tratar de procedimento 

correto para o questionamento de sua pretensão de direito material. Por 

fim, o pedido é possível por não ofender a moral nem os bons costumes. 

Dessa forma, rejeito a preliminar. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação e existência de vínculo nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré, que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato firmado 

entre as partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico dos documentos trazidos nos autos nos 

ID’s 13712076, 13712011, 13711926 e 13711866, devem ser 

reconhecidos, vez que demonstram claramente que houve realização de 

negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante, a 

contratação de serviços de fotos e negociação dos débitos. Ora, da 

simples análise dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir a 

olho nu, que a assinatura aposta no contrato pertence a parte autora, 
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sendo certo que esta sequer impugnou o referido contrato, não 

apresentando impugnação nos autos. Outrossim, a parte reclamante não 

trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as sólidas 

argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a realização do 

pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu turno a parte 

requerida demonstrou a existência dos débitos e da contratação, bem 

como a inocorrência dos pagamentos, as quais encontra-se anexados 

nos autos. Desta forma, restou comprovada a existência da relação 

jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os 

serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores pela parte 

reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte autora. 

Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive contrato assinado 

pela parte autora, a existência da relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor 

corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma 

do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência 

da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º 

do Novo Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do 

Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BUENO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000070-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BUENO 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por PAULO HENRIQUE BUENO OLIVEIRA, em desfavor 

de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Relata a parte autora que realizou 

a contratação de serviços junto a parte reclamada, porém, que nunca 

recebera qualquer cartão de crédito que justificassem os débitos lançados 

nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de ausência 

de documento indispensáveis para a propositura da ação, afirmando no 

mérito que há vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever de 

indenizar, bem como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando pela improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, em especial o extrato de negativação 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, vez que, conforme se infere dos 

autos, trata-se de documento com informações verossímeis. Ultrapassada 

a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 
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Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando o recebimento de cartão emitido pela parte ré. Em que 

pese as alegações da parte autora de que nunca recebeu qualquer cartão 

de crédito da parte ré, que ensejasse a realização da cobrança, esta 

última conseguiu demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico 

entre as partes, conforme se infere do contrato firmado entre as partes, 

bem como, houve a emissão das faturas para o mesmo endereço 

declinado pela parte autora no momento da contratação, ambos trazidos 

aos autos com a contestação. Analisando detidamente os autos, verifico 

do contrato trazido nos autos no ID 13628399 - Pág. 2, deve ser 

reconhecido, vez que demonstra claramente que houve realização de 

negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela parte reclamante, a 

contratação de abertura de conta e cartão de crédito. Ademais, o 

endereço do envio de faturas é a Cidade de Campo Verde, antigo local de 

residência da parte autora, sendo que as faturas foram enviadas para sua 

residência, conforme se infere dos documentos de ID 13628393. No 

mesmo sentido, a própria parte autora confessa ter solicitado o cartão de 

crédito, alegando apenas não ter recebido, porém, em momento algum 

demonstra ter entrado em contato com a parte ré informando da ausência 

do recebimento, o que contraria frontalmente com as provas coligadas nos 

autos, que dá conta da utilização do cartão pela parte autora de for 

reiterada, mês a mês, durante vários anos. Ora, da simples análise dos 

documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora, bem como, consta 

a juntada de seus documentos pessoais. Outrossim, a parte reclamante 

não trouxe nos autos qualquer documento capaz de desconstituir as 

sólidas argumentações da parte ré, bem como, não demonstrou a 

realização do pagamento dos débitos discutidos nestes autos. Por seu 

turno a parte requerida demonstrou a existência dos débitos e da 

contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as quais 

encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada a 

existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora 

contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança devida. 

Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve 

relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos valores 

pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da parte 

autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do 

Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando 

provar a culpa exclusiva do consumidor, hipótese verificada no caso dos 

autos. O que se depreende do caso em tela é que houve negativação do 

nome da parte reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a 

requerida comprova através de várias provas, inclusive contrato assinado 

pela parte autora, a existência da relação comercial e débito entre os 

litigantes. Assim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida pela parte reclamada, não há que se falar em ocorrência 

de dano material e moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a culpa da reclamada. 

DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente litígio a existência de 

litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória alteração na 

realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que dá ensejo à 

sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil. 

A parte reclamante ingressou com a presente demanda afirmando não 

possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que autorizasse 

a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de 

danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da parte reclamada, 

que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a reclamada cumpriu com 

seu ônus probatório, demonstrando se tratar de dívida devidamente 

contraída, inclusive acostando aos autos documentos que demonstram a 

existência junto a parte autora. Logo, resta clara a alteração dos fatos, já 

que a parte reclamante indica a inexistência da relação jurídica 

devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a 

condenação em litigância de má-fé medida necessária. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no 

agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013). DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Por outro lado, condeno a parte reclamante à 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor 

corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma 

do artigo 81, do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência 

da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º 

do Novo Código de Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do 

Enunciado 114 do FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP)”. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT19438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000664-74.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ERLAN CARLOS 

ALCANTARA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação 

de indenização de danos morais proposta por ERLAN CARLOS 

ALCANTARA DE OLIVEIRA, em desfavor de BANCO PAN S.A. Relata a 

parte autora que celebrou contrato junto a parte reclamada, a fim de 

realizar financiamento de veículo. Afirma que fora surpreendida com a 

informação do DETRAN de que o número do chassi constante do contrato 

estava equivocado, o que impediu a transferência do veículo e inclusão do 

gravame. Pugna ao final pela concessão de tutela antecipada e 

indenização por danos morais. Tutela antecipada deferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, que restou 

impossibilitada de realizar a baixa do gravame, não havendo comprovação 

dos danos experimentados, bem como, não há dever de indenizar, 

pugnando ao final pela improcedência da demanda. Inexistindo 

preliminares, passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. 
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Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que assiste parcial razão à parte autora. Temos por 

regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal qual no 

presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte fornecedora. A 

inversão do ônus da prova tem como fundamento a hipossuficiência da 

parte consumidora, não só no plano econômico, mas também jurídico, 

principalmente processual, porque não raras vezes está a parte 

consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência de 

dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora firmou contrato de alienação fiduciária junto a parte 

reclamada e, primeiro, emitiu contrato com o número do chassi do veículo 

equivocado, impossibilitando a inclusão do gravame e transferência do 

veículo e, segundo, após quitado o contrato, a empresa demandada não 

procedeu à baixa do gravame junto ao Detran/MT. Em que pese a parte 

reclamada tenha alegado na peça defensiva que não procedeu a citada 

baixa por culpa da parte reclamante que não procedeu a expedição de 

novo documento do veículo, tenho que tal assertiva não prospera. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante trouxe com a 

exordial, a Cédula de Crédito Bancário, onde consta a alienação do veículo 

CAMINHÃO VASCULANTE MERCEDES BENZ 1620 - 2001/2001, cor azul, 

de placa JZE 3643, Chassi 9BM695311B257679 e Renavam 00754665275, 

porém, constando equivocadamente o número incorreto do chassi. Ora, o 

contrato fornecido pela instituição financeira é documento INDISPENSÁVEL 

para a inclusão do gravame junto ao DETRAN/MT, conforme determinado 

na Resolução 689/2017 do CONTRAN e PORTARIA Nº. 

118/2010/GP/DETRAN/MT, ou seja, ao deixar de fornecer tal documento 

ou, o fornecendo de forma indevida, a parte ré impossibilitou que a parte 

autora realizasse a inclusão do gravame e transferência do veículo. 

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. GRAVAME ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. 

AUTOMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. (MOV. 1.10 E 1.16) ATO ILÍCITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EM REGULARIZAR A 

DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME REALIZADO EM 

21/10/2014 (MOV. 28.1, P. 2) RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO R$5.000,00. 

VALOR FIXADO DE FORMA PRUDENTE E RAZOÁVEL, ATENDENDO ÀS 

FINALIDADES PUNITIVA, PEDAGÓGICA E COMPENSATÓRIA. ASTREINTES 

FIXADAS (MOV. 8.1) ACORDO REALIZADO (MOV. 30.2). PERDA DO 

OBJETO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 

46, LJE). AUTORIZAÇÃO LEGAL E POR REITERADO ENTENDIMENTOS DO 

STF. RECURSOS DESPROVIDOS. Precedentes: EMENTA DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MANUTENÇÃO DOS 

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. 

POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, 

AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO 

REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO 

RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 16.8.2012. Não importa ausência de 

motivação, a adoção dos fundamentos da sentença recorrida pela Turma 

Recursal, em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. O 

exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, e LV, da Constituição Federal, 

dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à 

espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista 

no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da 

CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo 

constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu 

convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento 

suscitado pela parte. Agravo regimental conhecido e não provido. (TJ-PR - 

RI: 000492840201481601120 PR 0004928-40.2014.8.16.0112/0 (Acórdão), 

Relator: Daniel Tempski Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 12/06/2015, 

2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/06/2015) Ademais, verifico que 

a parte autora já realizou a quitação do contrato de financiamento, não 

havendo notícias nos autos da baixa do gravame pela parte ré. Incumbe a 

parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados, na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE GRAVAME. 

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DANO MORAL IN RE IPSA. - A demora na 

liberação do gravame, depois de quitada a dívida e cumprido o acordo 

judicial pelo consumidor, configura hipótese de dano moral. A desídia da 

instituição financeira ré ao se manter inerte quanto à obrigação de 

providenciar a baixa da restrição não pode operar a seu próprio benefício. 

Dano moral in re ipsa. Precedentes desta Corte. - Ausente sistema 

tarifado, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está 

adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor fixado em R$ 4.000,00 (Quatro 

mil reais). DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70073254385, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 25/05/2017) É evidente que 

há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível 

que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o 

que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que 

se trata de relação consumerista. Ressalta-se que, nestas circunstâncias, 

cumpre à parte reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente o fornecimento dos documentos 

hábeis a inclusão do gravame, quando da aquisição e, sua posterior baixa 

após a quitação do financiamento, nos termos do art. 373, II, do CPC. 

Entretanto, assim não o fez. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 
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sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA Uma vez 

entendendo ser indevida a conduta da parte, bem como, não havendo a 

comprovação do cumprimento da tutela deferida, tenho que efetivamente 

houve o descumprimento da determinação judicial. Assim, diante do não 

atendimento da ordem judicial, fixo o valor único da multa pelo 

descumprimento, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a 

parte demandada dar cumprimento a ordem de ID 12760297, sob pena de 

fixação de nova multa. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – confirmar a 

liminar deferida, a fim de que a parte demandada adote os meios 

necessários para retificação do número do respectivo Chassi daquele 

veículo declinado na presente demanda, devendo comprovar seu 

cumprimento, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de fixação de nova 

multa; 2 – condenar a parte ré ao pagamento de astreintes no importe de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação supra; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE 

e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001145-71.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JANDISMAR LOIVO 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme 

o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Trata-se de ação declaratória, cumulada com indenização de 

danos morais proposta por JANDISMAR LOIVO RODRIGUES DA SILVA, em 

desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO. Relata a parte 

autora que desconhece a origem dos débitos lançados pela parte 

reclamada, não havendo motivos que justificassem os débitos lançados 

nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a declaração de 

inexistência do débito, bem como, indenização de danos morais. Em 

contestação alega a parte reclamada, que há incidência da súmula 385 do 

STJ, existindo vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever de 

indenizar, bem como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando pela improcedência da demanda. Inexistindo preliminares, passo 

a análise do mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, porém, NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A PARTE 

RÉ, SE LIMINTANDO EM SUSTENTAR QUE SEMPRE CUMPRIU SUAS 

OBRIGAÇÕES. Em que pese as alegações da parte autora de que sempre 

cumpriu suas obrigações junto a parte ré, esta última conseguiu 

demonstrar que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes, 

conforme se infere do contrato firmado entre as partes, bem como, não 

houve o adimplemento do débito, ante a ausência do pagamento de 7 

(sete) parcelas, ambos trazidos aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos no ID 

13647564, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, a contratação do financiamento. Ademais, a própria 

parte autora afirmou na exordial (ID 11050303 - Pág. 1) nestes termos: (...) 

O MESMO ESCLARECE QUE NÃO RECONHECE A DÍVIDA EM QUESTÃO, 

UMA VEZ QUE SEMPRE CUMPRIU COM SUAS OBRIGAÇÕES, (...) A própria 

parte autora NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A 

PARTE RÉ, mas confessa apenas não reconhecer o débito, alegando que 

sempre cumpriu suas obrigações, porém, em momento algum demonstra 

nos autos o adimplemento do débito, referente a relação que possuía junto 

a mesma. Ora, da simples análise dos documentos juntados nos autos, é 

possível se inferir a olho nu, que a assinatura aposta no contrato pertence 

a parte autora, bem como, o conjunto fático probatório leva a conclusão da 

realização de negócio jurídico entre as partes. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 613 de 1058



demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a existência da 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-02.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001169-02.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ESDRAS PAULO SILVA 

VASCONCELOS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação 

de obrigação declaratória, cumulada com indenização de danos morais e 

materiais proposta por ESDRAS PAULO SILVA VASCONCELOS, em 

desfavor de BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO. Relata a parte 

autora que nunca realizou qualquer contratação de serviços junto a parte 

reclamada, que justificassem os débitos lançados nos órgãos de proteção 

ao crédito, requerendo assim a declaração de inexistência do débito, bem 

como, indenização de danos morais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, preliminar de ausência de documento 

indispensável a propositura da ação, afirmando no mérito que há vínculo 

entre as partes, ao passo que inexiste o dever de indenizar, bem como, 

que não há qualquer irregularidade na cobrança, pugnando pela 

improcedência da demanda. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES 

Rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável, em especial 

o extrato de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, vez 
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que, conforme se infere dos autos, trata-se de documento com 

informações verossímeis. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à 

análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO 

assiste à parte autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, provando o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora contesta as cobranças realizadas pela parte 

reclamada, negando qualquer contratação e existência de vínculo nesse 

sentido. Em que pese as alegações da parte autora de que nunca realizou 

qualquer relação jurídica com a parte ré que ensejasse a realização da 

cobrança, esta última conseguiu demonstrar que houve a celebração de 

negócio jurídico entre as partes, conforme se infere do contrato firmado 

entre as partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos no ID 

13750422, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, a contratação de financiamento. Ora, da simples análise 

dos documentos juntados nos autos, é possível se inferir a olho nu, que a 

assinatura aposta no contrato pertence a parte autora. Outrossim, a parte 

reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a existência da 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, frente à notória 

alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do NCPC, o que 

dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de 

Processo Civil. A parte reclamante ingressou com a presente demanda 

afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a parte reclamada, 

que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito 

ensejador de danos morais pelo abalo sofrido, em virtude dos atos da 

parte reclamada, que ensejou a inserção de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Entretanto, compulsando aos autos, verifico que a 

reclamada cumpriu com seu ônus probatório, demonstrando se tratar de 

dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos 

que demonstram a existência junto a parte autora. Logo, resta clara a 

alteração dos fatos, já que a parte reclamante indica a inexistência da 

relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, 

tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta 

encontra-se no agir da parte autora, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, 

ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. 

Eis o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA 

DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS 

PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, 

nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são 

suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a 

contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a 

condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do 

procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de 

Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 

(Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013). 

DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA Tenho pela 

desnecessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos 

autos é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, 

o conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Eis o entendimento da e. Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA 

EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA 

E LEGITIMIDADE DO DÉBITO - APRESENTAÇÃO DE CONTRATO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE 

MÁ- FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A Recorrente 

alega na inicial que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito, no entanto, declara que desconhece a divida negativada e nega a 

relação jurídica, o que, novamente se repete em sede de recurso 

inominado. De outro lado, a Recorrida apresentou, na contestação, 

contrato devidamente assinado pelo Recorrente juntamente com faturas, a 

não configurar nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas 

estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, são idênticas a 

olho nu. É possível perceber a semelhança comparando a assinatura do 

RG e procuração, com a assinatura presente no contrato apresentado 

pelo Recorrido na contestação. A sentença de improcedência proferida 

pelo juízo monocrático não merece qualquer alteração, uma vez que 

comprovada a legalidade da divida. (Recurso Inominado nº.: 

0035426-94.2017.811.0002 - Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes - Data do Julgamento: 13/09/2018 - TURMA RECURSAL - ESTADO 

DE MATO GROSSO) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Por outro lado, condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé 

no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser 

revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a 

parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, 

levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto, ainda, que, nos termos do Enunciado 114 do 

FONAJE, “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP)”. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 
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9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000268-97.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DIOGO MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por DIOGO MIRANDA DA SILVA, em desfavor de 

BANCO BRADESCO S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação alega a parte reclamada, 

em síntese, preliminar de indeferimento da inicial, afirmando no mérito que 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito se 

deu de forma legítima, não havendo o que se falar em indenização por 

danos morais, pugnando ao final pela improcedência da demanda. É o 

breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar de indeferimento 

da inicial, sob a alegação de ausência de documentos indispensáveis a 

propositura da ação, em especial o extrato dos órgãos de proteção ao 

crédito e comprovante de residência, tendo em vista que os documentos 

carreados nos autos apresentam informações verossímeis. Ultrapassada 

a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO da demanda. MÉRITO 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de 

consumo, tal qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 

hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

da existência de relação jurídica entre a parte autora e a parte ré. Em que 

pese a parte reclamada tenha afirmado a existência do débito, bem como, 

tenha asseverado na peça de resistência a inexistência de 

irregularidades, observa-se que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo 

de contrato ou documento, quiçá aqueles firmados pela parte autora, que 

comprovasse a realização de relação jurídica entre a partes, em especial 

a contratação de cartão de crédito, se descuidando de provar o alegado 

na peça defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos. Ademais, 

se houve a contratação pela parte demandante, deveria a parte demanda 

trazer aos autos a comprovação de solicitação, seja através de contrato 

ou gravação de tal solicitação, permanecendo inerte nesse particular. 

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora trouxe com a 

exordial, extrato dos órgãos de proteção ao credito, demonstrando a 

realização da inscrição pela parte ré. Ademais, a parte ré não trouxe nos 

autos qualquer documento capaz de demonstrar a origem de tais débitos, 

ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve falhas na 

prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou indevidamente, 

a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos restritivos de crédito, 

referente débito inexistente. Insta ressaltar que a responsabilidade da 

parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do 

art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser 

responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do 

Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 

927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a aflição da parte 

autora em face do ato lesivo ensejado pela parte demandada, resta 

estabelecido o dever de indenizar por dano moral, importando, na 

sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei civil não 

fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo ao Juiz 

a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82). Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 
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impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ademais, ressalta-se que a reparação de dano moral não pode 

ensejar enriquecimento ilícito, devendo o julgador levar em consideração o 

quantum indenizatório. Justifica-se a redução do montante a ser arbitrado, 

em decorrência deste juízo verificar a existência de mais 2 (duas) 

demanda de ação indenizatória de inexistência de débito, com pedido de 

d a n o s  m o r a i s  ( a u t o s  1 0 0 0 2 6 7 - 1 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 1 0  e 

1000266-30.2018.8.11.0010). Nesse sentido eis o entendimento do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso 

do Sul: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS 

E LUCROS CESSANTES – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – DÍVIDA 

INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE IN RE 

IPSA – VÁRIAS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – READEQUAÇÃO – DATA 

DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 54 DO STJ – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dano 

moral decorre do próprio ato lesivo da inscrição indevida, nos órgãos de 

proteção ao crédito, o que se permite presumir, gerando o direito à 

indenização. Se os parâmetros legais e os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade foram devidamente observados, a manutenção da 

quantia fixada pelo Juízo a quo é a medida que se impõe. Além do mais, em 

virtude da ocorrência dessa fraude por terceiro, o recorrente demandou 

uma ação indenizatória para cada uma das empresas que procedeu a 

negativação indevida de seu nome, sendo no total a quantia de 11 (onze) 

demandas judiciais, nas quais também houve a condenação da parte 

apelada ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor. Os 

juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, conforme 

determina a Súmula nº 54 do STJ. Havendo pedido de indenização por 

danos morais e materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do 

outro, configura sucumbência recíproca. (Ap 83655/2016, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016) E M E N T A – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DEPROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÁRIAS 

AÇÕES AJUIZADAS NO MESMOCONTEXTO FÁTICO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 

85, §§ 1° E 11, CPC/15) – PARTEVENCEDORA NA CAUSA E SUCUMBENTE 

NO RECURSO - RECURSOCONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Controvérsia 

centrada no quantum indenizatório fixado a título de danos morais pela 

negativação indevida.2. O quantum da indenização por dano moral deve 

ser fixado com moderação para que seu valor não seja tão elevado a 

ponto de ensejar enriquecimento sem causa da vítima, nem tão reduzido 

que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o causador 

do dano.3. Para o arbitramento do valor da indenização por danos morais, 

deverá ser sopesado o fato de a vítima ter ajuizado múltiplas ações 

indenizatórias no mesmo contexto fático - negativação indevida 

decorrente de suposta fraude -, inclusive com sentença favorável em 

algumas delas. 4. A parte vencedora em primeiro grau, mas sucumbente 

em sede recursal, deve arcar com os honorários recursais em favor do 

patrono da parte recorrida, fixados de acordo com os critérios previstos 

no rt. 85, §§ 2.° e 3.°, do Código de Processo Civil/15.5. Apelação 

conhecida e não provida. (Apelação - Nº 0800532-47.2015.8.12.0052 - 

Relator – Exmo. Sr. Des. Paulo Alberto de Oliveira - 2ª Câmara Cível 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) (grifei) Assim, ante 

a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, a declaração de 

inexistência da relação jurídica e do débito é medida que se impõe. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora possui outros apontamentos negativos 

em seu nome, porém, tratam-se de apontamentos discutidos judicialmente. 

Nesse sentido, torna-se inaplicável, no caso em comento, o teor da súmula 

385 do STJ, vez que a inscrição preexiste à discutida nos autos é objeto 

de discussão judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000267-15.2018.8.11.0010. REQUERENTE: DIOGO MIRANDA DA SILVA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de obrigação 

declaratória, cumulada com indenização de danos morais e materiais 

proposta por DIOGO MIRANDA DA SILVA, em desfavor de ITAU 

UNIBANCO S/A. Relata a parte autora que nunca realizou qualquer 

contratação de serviços junto a parte reclamada, que justificassem os 

débitos lançados nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo assim a 

declaração de inexistência do débito, bem como, indenização de danos 

morais. Em contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar 

inadmissibilidade do procedimento do juizado especial, afirmando no mérito 

que há vínculo entre as partes, ao passo que inexiste o dever de 

indenizar, bem como, que não há qualquer irregularidade na cobrança, 

pugnando pela improcedência da demanda e procedência do pedido 

contraposto. É o breve relato. Decido. PRELIMINARES Rejeito a preliminar 

de inadmissibilidade do procedimento do Juizado Especial, sob a alegação 

de necessidade de perícia, vez que dos documentos acostados nos autos 

é possível se inferir a existência de relação entre as partes, ou seja, o 
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conjunto probatório dos altos possibilita a identificação da relação havia 

entre a parte autora e a parte ré. Ademais, o contrato juntado nos autos e, 

assinado pela parte autora, possibilita inferir a olho nu, a semelhança da 

assinatura, se comparado aos demais documentos assinados por ela nos 

autos. Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do MÉRITO 

da demanda. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão NÃO assiste à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a parte reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados, na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte reclamada 

conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos 

constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, provando o que 

afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora contesta as cobranças 

realizadas pela parte reclamada, negando qualquer contratação e 

existência de vínculo nesse sentido, tendo em vista que a realização de 

abertura de conta junto a ré, se deu na modalidade “conta salário”. Em que 

pese as alegações da parte autora de que a abertura de conta se deu na 

modalidade “conta salário”, a parte ré conseguiu demonstrar que houve a 

celebração de negócio jurídico entre as partes, com a abertura de conta 

salário + contratação de serviços, conforme se infere do contrato firmado 

entre as partes, trazido aos autos com a contestação. Analisando 

detidamente os autos, verifico do contrato trazido nos autos no ID 

14190375, deve ser reconhecido, vez que demonstra claramente que 

houve realização de negócio jurídico entre as partes, sendo anuído pela 

parte reclamante, a abertura de conta salário. Ocorre que, não obstante a 

abertura de conta salário, a parte autora realizou a contratação de serviço 

denominado “Adiantamento a Depositante”, conforme se infere do contrato 

trazido no ID 14190375 - Pág. 10, ou seja, a parte demandante anuiu com a 

contratação de um serviço para realização de transação quando da 

insuficiência de saldo em conta, o qual fora efetivamente utilizado pela 

mesma, conforme se verifica dos extratos bancários juntados nos autos. 

Ademais, além do fato de a parte reclamante ter anuído com a contratação 

do serviço, a mesma se utilizou de tal comodidade oferecida pela parte ré, 

não podendo se insurgir neste momento quanto a cobrança. Nesse 

sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA CANCELADO. 

NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. DÉBITO RESIDUAL. PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Após a solicitação de cancelamento do serviço contratado é 

incumbência do consumidor efetuar o pagamento da fatura residual, 

referente aos serviços que foram prestados até a data do efetivo 

cancelamento do contrato. Ausência de comprovação do pagamento do 

serviço enquanto esteve disponível ao requerente. Cobrança legítima. 

Dano moral não configurado. Recurso não provido. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 622393520158110001/2016, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 08/06/2016) Outrossim, a 

parte reclamante não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir as sólidas argumentações da parte ré, bem como, não 

demonstrou a realização do pagamento dos débitos discutidos nestes 

autos. Por seu turno a parte requerida demonstrou a existência dos 

débitos e da contratação, bem como a inocorrência dos pagamentos, as 

quais encontra-se anexados nos autos. Desta forma, restou comprovada 

a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte 

autora contratou os serviços da empresa reclamada, sendo a cobrança 

devida. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e, que as cobranças dos 

valores pela parte reclamada se deram em razão de efetiva adesão da 

parte autora. Conforme regra do artigo 14, §3º, inciso II do Código de 

Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será 

responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, 

hipótese verificada no caso dos autos. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte reclamante relativa a 

dívida inadimplida, uma vez que a requerida comprova através de várias 

provas, inclusive contrato assinado pela parte autora, a existência da 

relação comercial e débito entre os litigantes. Assim, não se verificando a 

ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida pela parte reclamada, 

não há que se falar em ocorrência de dano material e moral, uma vez que, 

ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, 

ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre o ato, o dano e a 

culpa da reclamada. DA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ Não vislumbro no presente 

litígio a existência de litigância de má-fé pela parte autora, haja vista que 

sua conduta não se enquadra naquelas descritas no art. 80 do Novo 

Código de Processo Civil. DO PEDIDO CONTRAPOSTO O pedido 

contraposto formulado na presente demanda deve ser em parte acolhido, 

uma vez que a parte requerida logrou êxito em demonstrar não apenas a 

origem do débito, mas também a inadimplência da parte requerente. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial 

e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a 

parte requerente a pagar à parte requerida a importância de R$ 260,44 

(duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), devidamente 

atualizado pelo INPC a partir do respectivo vencimento, com incidência de 

juros legais de 1% a.m. a partir da citação, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000381-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000381-51.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE CICERO DA SILVA 

REQUERIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de ação de 

indenização de danos morais e materiais proposta por JOSE CICERO DA 

SILVA, em desfavor de GOL LINHAS AÉREAS S.A. Relata a parte autora 

que realizou a aquisição de bilhetes aéreos junto a parte reclamada, que 

por sua vez realizou o cancelamento dos bilhetes de volta, sendo 

necessário realizar a compra de novos bilhetes para chegar a seu 

destino, requerendo ao final, indenização pelos danos materiais e morais. 

Em contestação, alega a parte ré que o cancelamento dos bilhetes se deu 
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por culpa da parte autora que chegou ao local de embarque após a 

decolagem da aeronave, inexistindo ato ilícito praticado, pugnando ao final 

pela improcedência da ação. Inexistindo preliminares, passo a analisar a 

questão do mérito. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste parcial razão à parte autora. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte requerente afirma ter realizado a compra dos bilhetes aéreos 

junto a parte ré, que sem qualquer justificativa realizou o cancelamento 

dos bilhetes de volta, descumprindo com o contrato firmado entre as 

partes. No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado que o 

cancelamento se deu em virtude de atraso da parte autora, que 

compareceu para embarque após a decolagem da aeronave, observa-se 

que esta NÃO trouxe aos autos qualquer tipo de documento capaz de 

provar a ocorrência de tal situação, passando ao largo de comprovar o 

efetivo motivo que impediu a parte autora de embarcar no voo previamente 

agendado. Ora, não é crível que a empresa aérea, parte ré, não tenha 

realizado qualquer tipo de formalização quando da ocorrência do suposto 

atraso da parte autora. Outrossim, em exame do conjunto fático probatório 

disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte promovida, no 

corpo da peça de resistência, telas que aparentam ser de seu sistema, as 

quais não têm o condão probatório, pois ao que tudo indica se tratam de 

documentos apócrifos e produzidos unilateralmente. Ainda, analisando 

detidamente os autos, verifico do documento trazido pela parte autora, no 

ID 12174811, que esta adquiriu os bilhetes junto a parte requerida, porém, 

fora impedida de embarcar e participar de seus compromissos, conforme 

previamente havia programado. Outrossim, verifico do documento de ID 

12174963, que a parte reclamante fora obrigada em realizar o embarque 

em novo voo, a fim de que pudesse chegar ao seu destino, tendo em vista 

o inadimplemento do contrato aéreo realizado junto a parte ré. Deste modo, 

entendo que assiste razão a parte reclamante, pois tenho que houve 

efetiva falha na prestação de serviço pela parte reclamada, que sem 

qualquer justificativa impediu seu embarque e realizou o cancelamento dos 

bilhetes aéreos, acarretando grande transtorno a parte autora. A respeito, 

eis os entendimentos jurisprudenciais dos tribunais pátrios, a seguir 

colacionados: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE 

PASSAGEM AÉREA. ALEGAÇÃO DE NO-SHOW NÃO COMPROVADA 

PELA EMPRESA. PERDA DE PACOTE DE VIAGEM. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. 

Empresa aérea que não se desincumbiu de ônus probatório, não 

comprovando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral 

(art. 373, II do NCPC). Consumidor que foi impedido de embarcar ao 

realizar o check-in, em razão da alegação de que a aeronave já teria 

decolado, o que ocasionou a perda do pacote de viagem que havia 

previamente adquirido. Dano moral configurado na espécie, pois o 

consumidor teve frustrada sua expectativa de realizar a viagem 

contratada, por culpa exclusiva da empresa recorrente. Para a fixação de 

indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 244734520158110001/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 

25/07/2016) (destaquei). Assim, a parte requerida não comprovou que 

tenha prestado o serviço de forma satisfatória, bem como, não apresentou 

qualquer justificativa para a realização do indigitado impedimento. Insta 

ressaltar que a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de 

serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos 

danos causados. Os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, 

prelecionam que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Nesse caso, em que provável a aflição da parte autora em face do ato 

lesivo ensejado pela parte demandada, resta estabelecido o dever de 

indenizar por dano moral, importando, na sequência, fixar o quantum 

indenizatório. Na temática, a lei civil não fornece critérios específicos para 

a fixação do quantum, cabendo ao Juiz a árdua missão de estipular um 

valor justo de modo a amenizar e compensar o abalo. O valor a ser 

arbitrado na indenização por danos morais deve atender a uma dupla 

finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a 

capacidade econômica do atingido, mas também do ofensor, de molde a 

que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Nesse 

sentido, preleciona o STJ: “Na fixação do valor da condenação por dano 

moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do 

causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; 

intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; 

efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na 

comunidade em que vive a vítima." (RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO 

CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI 

FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que 

guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o 

dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente 

arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a 

intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a 

capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do 

ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in 

Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82) Com efeito, 

a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A 

eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal 

satisfação em justa medida, de modo que não signifique um 

enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no 

causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DOS DANOS MATERIAS O pedido de danos materiais, formulado na 

presente demanda deve ser acolhido, uma vez que a parte autora logrou 

êxito em demonstrar através do documento de ID 12174963, o pagamento 

com a aquisição de novos bilhetes aéreos, demonstrando claramente os 

danos de ordem material, nesse particular. Assim, tenho que os valores 

efetivamente despendidos com a aquisição de novos bilhetes aéreos, 
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devem ser restituídos em favor da parte demandante. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos da exordial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

o fim de: 1 - condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor 

este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ; 

e 2 - condenar a parte reclamada ao pagamento do montante de R$ 638,37 

(seiscentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos), a título de danos 

materiais, nos termos da fundamentação supra, valor este que deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o 

efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE 

ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO OLMIR GOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000550-38.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SEBASTIAO OLMIR GOLIN 

REQUERIDO: KLD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais, proposta por SEBASTIAO 

OLMIR GOLIN, em desfavor de KLD EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 

LTDA - EPP. Relata a parte autora que pernoitou no estabelecimento da 

parte Reclamada, deixando o local pela manhã, oportunidade em que ao 

chegar em seu destino final percebeu ter esquecido sua corrente de ouro, 

em cima da saboneteira do quarto que pernoitara, requerendo assim 

indenização de danos morais e materiais. Em contestação alega a parte 

reclamada, em síntese, que a parte autora não adentrou no 

estabelecimento, portanto a citada corrente, não havendo dever de 

indenizar, haja vista inexistência de qualquer irregularidade praticada. 

Inexistindo preliminares, passo a questão de mérito da demanda. É o breve 

relato. Decido. MÉRITO Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste razão à parte autora. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Temos por regra, que nos litígios 

envolvendo relações de consumo, tal qual no presente caso, o ônus da 

prova passa a ser da parte fornecedora. A inversão do ônus da prova 

tem como fundamento a hipossuficiência da parte consumidora, não só no 

plano econômico, mas também jurídico, principalmente processual, porque 

não raras vezes está a parte consumidora impossibilitada de comprovar 

seu direito por ausência de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao 

seu alcance todos os elementos indispensáveis para a produção da 

prova. Assim, inverto o ônus da prova em favor da parte consumidora, o 

que faço com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Não obstante a inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, esta não libera a 

parte autora da comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito que 

pleiteia. Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

a reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas 

que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Outro não é 

o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Com 

efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a 

parte autora relata o extravio de sua corrente de ouro 18k, com crucifico, 

pensando aproximadamente 38 gramas, porém, confessando que o 

mesmo teria esquecido o citado objeto no banheiro do apartamento. No 

entanto, em que pese às alegações da parte autora na peça inicial, 

tentando imputar a responsabilidade do fato à reclamada, verifico que a 

situação trazida à baila ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Ora, a 

própria parte autora relatou na inicial, que esqueceu a corrente 

supostamente no banheiro do apartamento da reclamada. E logo após 

chegar em seu destino, verificou que o objeto não estava em sua posse. 

Sobressai dos autos que em nenhum momento a parte autora confiou à 

guarda do seu objeto pessoal à ré, ao contrário, a flagrante negligência do 

consumidor no dever de guarda dos seus objetos pessoais deu azo para 

ocorrência da situação, afastando assim a responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços prevista no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Aliás, contrariando a tese suscitada na inicial, em que a parte 

autora afirmou ter esquecido o objeto no estabelecimento, a parte 

demandada afirmou que uma pessoa de confiança da parte demandante 

(seu sobrinho – Sr. Erik Martins), teve acesso ao apartamento e 

estabelecimento, não sendo localizado o objeto. Ora, o que se extrai dos 

autos, é que o extravio do objeto ocorreu por distração e falta de vigilância 

da parte reclamante. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial 

majoritário, senão vejamos: RECURSOS INOMINADOS – RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA – FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – BOLSA 

SUBTRAÍDA DO CARRINHO DE COMPRAS – DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA DO 

CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SUPERMERCADO 

– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – 

RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO – RECURSO DAS RECLAMANTES 

PREJUDICADO. 1 – O supermercado não responde pelos danos causados 

ao cliente decorrentes de furto de objetos pessoais não depositados em 

guarda-volume, notadamente quando há conduta desidiosa e negligente do 

consumidor. 2 – Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido. 

3 – Recurso das reclamantes prejudicado. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 126744120118110002/2013, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/07/2013, Publicado no DJE 17/07/2013) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE 

CELULAR NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA RÉ. 

DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA PRÓPRIA AUTORA. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DA RÉ. 1. Alega a parte autora que estava no interior 

do estabelecimento comercial da ré, provando um casaco, quando deixou 

o seu de lado, com um celular no bolso. Ao retomar seu casaco, verificou 

que seu aparelho celular havia sido furtado. Requer indenização material, 

no valor do celular. 2. O casaco de propriedade da autora encontrava-se 

sob sua guarda, ao seu lado, sendo desta a culpa exclusiva pelo descuido 

e consequente furto. Não há nexo causal no relato. Descurou a autora no 

seu dever de guarda e vigilância sobre seus pertences. Quanto ao furto 

em si, ausente a responsabilidade da ré. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71005416441, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 
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Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 26/06/2015). Grifo nosso 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE 

BOLSA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE GUARDA E 

VIGILÂNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU 

POR FORÇA DO ART. 14, §3º, II, DO CDC. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sustenta a demandante que teve 

sua bolsa furtada do encosto da cadeira na qual estava sentada, dentro 

do restaurante requerido. Com relação à responsabilidade do requerido, 

esta resta afastada por força do art. 14, § 3º, II, do CDC. Afinal, embora os 

estabelecimentos comerciais estejam obrigados a manter condições 

mínimas de segurança, tal dever possui certos limites. O bem furtado 

(bolsa) é objeto pessoal e, evidentemente, o estabelecimento não pode 

sobre ele exercer controle total, o que, aliás, seria faticamente impossível. 

Em verdade, foi a autora quem se descuidou do dever de guarda e 

vigilância do seu próprio pertence, deixando-o na guarda de uma cadeira, 

em local de constante movimento de pessoas. Deste modo, confirmo a 

sentença de improcedência, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005367172, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado 

em 26/03/2015). Grifo nosso CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. FURTO DE OBJETO PESSOAL NAS DEPENDÊNCIAS DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO RECORRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA 

CONSUMIDORA, QUE NEGLIGENCIOU A GUARDA DE SUA BOLSA. 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR NÃO CARACTERIZADA. ARTIGO. 

14, § 3º, INCISO II, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO RECONHECÍVEIS NA 

ESPÉCIE, CUIDANDO-SE DE MEROS DISSABORES INTEGRADOS À ROTINA 

DO COTIDIANO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A CULPA 

EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR ELIDE A RESPONSABILIDADE 

INDENIZATÓRIA PREVISTA NO ARTIGO 14 DO CDC. ASSIM, SE 

DEMONSTRADO QUE TUDO SE DEU, NÃO POR AÇÃO DE EMPREGADOS 

OU ADMITIDOS NO ESTABELECIMENTO DO REQUERIDO, MAS EM RAZÃO 

DE FATOS QUE NÃO PODERIA EVITAR, TAL COMO NO PRESENTE CASO, 

DE FURTO NO INTERIOR DE SEU ESTABELECIMENTO QUANDO A 

CONSUMIDORA DETINHA A POSSE, GUARDA E VIGILÂNCIA DE SUA 

BOLSA, O FORNECEDOR TEM CESSADA A SUA RESPONSABILIDADE. 2. 

TENDO O FATO OCORRIDO POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA, 

QUE SE MOSTRARA NEGLIGENTE NA GUARDA E VIGILÂNCIA DE SUA 

BOLSA ENQUANTO ALMOÇAVA, EXCLUÍDO ESTÁ O NEXO CAUSAL QUE 

LIGARIA O FORNECEDOR AOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA 

CONSUMIDORA, INEXISTINDO, NESTES MARCOS, PORTANTO, A 

RESPONSABILIDADE DO SUPERMERCADO DE INDENIZAR OS DANOS 

MATERIAIS SUPORTADOS PELA AUTORA. 3. "CIVIL. CDC. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE OBJETO EM 

RESTAURANTE DE HOTEL. HÓSPEDE QUE, APÓS ESCOLHER MESA PARA 

O DESJEJUM, DIRIGE-SE AO BUFFET, DEIXANDO SUA MALETA 

DESVIGIADA EM CIMA DA CADEIRA, VINDO ESTA A SER SUBTRAÍDA 

POR DESCONHECIDO. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA RELAÇÃO DE 

DEPÓSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, QUE NEGLIGENCIOU 

NA GUARDA DE SEUS PERTENCES. RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3º, 

INCISO II, DO CDC. O HOTEL É RESPONSÁVEL PELOS BENS DOS 

HÓSPEDES, QUANDO DEIXADOS NOS QU ARTOS OU EM LOCAIS 

ESPECIALMENTE DESTINADOS À SUA GUARDA. NÃO, PORÉM, PELOS 

OBJETOS QUE OS HÓSPEDES CARREGAM CONSIGO, POIS NESSE CASO, 

O DEVER DE VIGILÂNCIA SOBRE OS OBJETOS É DE QUEM OS DETÊM. 

AGE COM NEGLIGÊNCIA O HÓSPEDE QUE, ESTANDO DE POSSE DE SUA 

MALETA, AO FAZER A REFEIÇÃO MATINAL NO RESTAURANTE DO 

HOTEL, DEIXA-A SOBRE UMA CADEIRA, SEM QUALQUER VIGILÂNCIA, 

ENQUANTO VAI SERVIR-SE NO BUFFET, OPORTUNIZANDO A QUE UM 

MELIANTE QUALQUER VIESSE A SUBTRAÍ-LA, NÃO SE PODENDO 

RESPONSABILIZAR O ESTABELECIMENTO PELO FATO." (ACJ 

2004.01.1.041254-0, RELATOR JUIZ JESUÍNO RISSATO, SEGUNDA 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

JULGADO EM 28/09/2005, DJ 25/10/2005, P. 124). 4. O FURTO DE BENS 

PESSOAIS, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, É RAZÃO PARA 

IRRITAÇÃO E ABORRECIMENTO, ENTRETANTO NÃO É, POR SI SÓ, CAPAZ 

DE CARACTERIZAR O DANO MORAL. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE 

É UNÍSSONA NO SENTIDO DE QUE MERO ABORRECIMENTO E IRRITAÇÃO 

ESTÃO FORA DA ÓRBITA DO DANO MORAL. 5. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, COM SÚMULA DE 

JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA 

LEI Nº 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS POR MILITAR A APELANTE SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA 

G R A T U I T A .  ( P r o c e s s o :  A C J  8 2 0 3 6 8 6 2 0 0 7 8 0 7 0 0 0 1  D F 

0082036-86.2007.807.0001 - Relator(a): JOSÉ GUILHERME DE SOUZA, 

Julgamento: 26/05/2009, Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA RECURSAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, Publicação: 

29/06/2009, DJ-e Pág. 204) (Grifei) Conclui-se que não há nexo causal 

entre a atuação da parte reclamada e os danos suportados pela parte 

Reclamante, isto porque, mesmo que o furto tenha ocorrido, não é possível 

imputar à Reclamada a responsabilidade por fato alheio a sua atuação. 

Inexistindo ato ilícito praticado pela parte Reclamada, indevida será a 

indenização por danos morais e materiais pleiteada pela parte Reclamante. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

exordial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Publicado e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. 

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000558-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MINELVINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000558-15.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MINELVINO OLIVEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de ação de indenização de 

dano moral proposta por MINELVINO OLIVEIRA DA SILVA, em desfavor de 

OI MOVEL S.A. Relata a parte autora que teve seu nome inserido nos 

órgãos de proteção ao crédito, referente débito do qual desconhece a 

origem, pleiteando ao final a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a 

parte reclamada, em síntese, que a inclusão do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu de forma legítima, não havendo o 

que se falar em indenização por danos morais, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. Inexistindo preliminares, passo a análise do 

mérito da demanda. É o breve relato. Decido. MÉRITO Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Temos por regra, que nos litígios envolvendo relações de consumo, tal 

qual no presente caso, o ônus da prova passa a ser da parte 

fornecedora. A inversão do ônus da prova tem como fundamento a 
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hipossuficiência da parte consumidora, não só no plano econômico, mas 

também jurídico, principalmente processual, porque não raras vezes está 

a parte consumidora impossibilitada de comprovar seu direito por ausência 

de dados, enquanto a parte fornecedora tem ao seu alcance todos os 

elementos indispensáveis para a produção da prova. Assim, inverto o 

ônus da prova em favor da parte consumidora, o que faço com 

supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora desconhece qualquer origem dos débitos, que 

ensejaram a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. No caso em tela, de acordo 

com os documentos carreados nos autos, não há qualquer comprovação 

do débito originário entre a parte autora e a parte ré, bem como, qualquer 

relação havida entre as mesmas. Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte autora trouxe com a exordial, extrato dos órgãos de 

proteção ao credito, demonstrando a realização da inscrição pela parte ré. 

Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer documento capaz de 

demonstrar a origem de tais débitos, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho 

que efetivamente houve falhas na prestação do serviço, vez que, a parte 

reclamada realizou indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante 

nos órgãos restritivos de crédito, referente débito inexistente. Nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM SERASA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –SENTENÇA REFORMADA 

PARA INCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando a 

indenização com proporcionalidade e razoabilidade. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 251986320178110001/2018, Turma Recursal Única, 

Julgado em 31/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) Insta ressaltar que 

a responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados. Os artigos 186 e 

927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Nesse caso, em que provável a 

aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Assim, ante a ausência de comprovação de vínculo entre as partes, 

a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – declarar 

inexigível o débito discutido na presente demanda; 2 - determinar que a 

parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, 

junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição 

da súmula 54 do STJ; Sem custas nem honorários, em conformidade com 

o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Jaciara para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Publicado 

e registrado no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI 

FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74751 Nr: 3566-95.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Edson Miguel Piovesan, Pedro Dias do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fábio Alves Donizeti - OAB:12674, Jorge Balbino da 

Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício nº 152/2018/PJ Cível/Juara.

Assim, REDESIGNO a audiência outrora fixada para o dia 06 de novembro 

de 2018 às 14h00min.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC), 

ou se tratando de servidor público ou militar, requisite-se o chefe da 

repartição ou ao comando em que servir nos termos do artigo 455, §4º, 

inciso III do Código de Processo Civil.

Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, via 

digitalmente assinada da decisão servirá como mandado, a ser cumprido 

com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Intimem-se por DJE, salvo em caso da existência de advogado nomeado, 

Defensoria Pública ou Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39991 Nr: 448-53.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecio & Araújo Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Proceder a intimação da parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo lega.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57273 Nr: 3512-37.2012.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Xavier dos Santos - ME, Edilson Xavier dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:OABMT16308-A

 Proceder a intimação da parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88740 Nr: 1087-61.2017.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Goiazém-Goiania de Armazéns Gerais Ltda, Pedro 

Abraão Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce de Oliveira Silva Campos 

- OAB:12923, LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, MARCELO JUNIOR GONÇALVES - OAB:8787

 Intimar o patrono do autor, da juntada de Razões de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64903 Nr: 2174-57.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Miguel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do 

requerido de folhas 102/107, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64901 Nr: 2172-87.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Cavalhari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JUNIOR 

GONÇALVES - OAB:8787

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do 

requerido de folhas 127/143, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63222 Nr: 654-62.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danieli Tolovi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do 

requerido de folhas 95/115, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64884 Nr: 2155-51.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do 

requerido de folhas 106/128, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63271 Nr: 705-73.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marli Lauro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do 

requerido de folhas 117/141, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63239 Nr: 671-98.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisangela de Oliveira Zarochinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do 

requerido de folhas 100/124, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63208 Nr: 640-78.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dimarilza dos Santos Rodrigues de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do 

requerido de folhas 121/145, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35894 Nr: 59-05.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca da manifestação de fls.161, 

verso, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63203 Nr: 635-56.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do 

requerido de folhas 104/109, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63251 Nr: 684-97.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido dos Reis Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Petição do 

requerido de folhas 117/143, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24574 Nr: 2673-85.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Savoine Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Tadeu DalAgnol - 

OAB:10.843-A/MT, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Gizeli 

Cristina Lauro Lehnen - OAB:10689/MT, Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT, Romualdo José Zalevski - OAB:12.292, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Conforme despacho de folha 186 e ante a informação acostada no ofício 

de folha 190, procedo a intimação dos patronos da parte autora, para 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 116741 Nr: 5857-63.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar Sirena, Maria Ivone Malaquias Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Contestação de 

folhas 123/128, para querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28350 Nr: 904-08.2008.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Matias Ceará, João Matias Ceará, Pedro Matias 

Ceara, Irineu Matias Ceará, Antonio Geraldo Ceará, Lourdes Garcia Ceara 

Silva, Vera Lucia Garcia Ceara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Matias Ceará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:, Rodrigo 

Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Informações de 

folha 137, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64182 Nr: 1532-84.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Manerich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Penhora de folhas 83/84 - cuja certidão restou-se negativa para a penhora 

de bens -, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62262 Nr: 4881-32.2013.811.0018

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 
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Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luci Janete Michalski Peruzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Winter - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Helena Schimidt - 

OAB:12.639/MT

 Intimar os patronos da parte autora acerca da Juntada de Recurso do 

requerido de folhas 37/43, para querendo, apresentar as contrarrazões 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62261 Nr: 4880-47.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Érico Vilhagra Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Contestação de 

folhas 81/83, para querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56204 Nr: 2436-75.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos - ME, Edilson Xavier 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Considerando o decurso do prazo de suspensão estabelecido de fls. 62, 

impulsiono o presente feito ao DJE para proceder a intimação da parte 

autora, requerer o que de diretio, no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000932-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR DOMICIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000932-07.2018.8.11.0018. AUTOR(A): VALCIR 

DOMICIANO DE SOUZA RÉU: SAULO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O I 

N T E R L O C U T Ó R I A Trata-se de “Ação de Reintegração de Posse c/c 

Perdas e Danos” em que a parte requerente afirma estar sofrendo esbulho 

em sua posse, pois em 10/08/2018 teria surpreendidos os requeridos 

retirando madeira do interior de sua propriedade. Afirma o requerente que 

é possuidor de um imóvel rural denominado “Sítio Souza”, com área de 484 

hectares, próximo ao KM 56, em frente a Palmasola, no município de 

Juara/MT. Visando comprovar sua posse, aduz o requerente: “Restou 

comprovado nos autos, a posse anterior do requerente: através do 

contrato de compra, das declarações públicas, da certidão da declaração 

de posse do Sr. Alceu Brandão, reconhecendo o Sr. Valcir como vizinho e 

Proprietário do Sítio Souza” – f. 03. Juntou documentos. Às f. 27 

determinou-se a realização de audiência de justificação, que foi designada 

para o dia 04/09/2018, ocasião em que foram inquiridas uma testemunha e 

um informante. O informante Sidney, arrolado inicialmente como 

testemunha, afirmou que tinha interesse no feito, motivo pelo qual não se 

tomou o seu compromisso. Em suas declarações afirmou, grosso modo, 

que fez limpeza no imóvel, todavia, não soube informar ao juízo sequer 

qual estrada da acesso ao imóvel. A testemunha Oswaldo não trouxe 

qualquer contribuição ao acervo probatório, no sentido de comprovar a 

posse alegada pelo requerente. Pois bem. A posse é conceituada como 

sendo o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à 

propriedade, cf. art. 1.196 do CC. Vê-se, portanto, que se trata da 

exteriorização da propriedade, que se torna visível aos olhos de terceiros, 

consumada com a conjugação dos poderes inerentes à propriedade, tais 

como usar, gozar e dispor da coisa, bem como reavê-la de quem 

injustamente a possua ou detenha, nos exatos termos do art. 1.228 do CC. 

Impende asseverar, por oportuno, que em ação possessória não se 

discute domínio, mas apenas a posse. Nesse sentido, transcreve-se o 

liceu de NELSON ROSENVALD (Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lúmen 

Juris, 5ª ed., 2008, p. 110-111), segundo o qual: "No juízo possessório, 

são exercitadas as faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma, 

não se cogitando de qualquer relação jurídica subjacente. De fato, nada 

impede que uma pessoa submeta uma coisa a seu poder, sem que a 

posse seja justificada por qualquer título jurídico e, mesmo assim, mereça 

proteção pelo sistema. Em síntese, tutela-se a posse com base no fato 

jurídico da posse. [...]Assim, o jus possessionis (possessório) tutela o 

direito de possuir pelo simples fato de uma posse preexistente hostilizada 

por uma ofensa concreta, sem qualquer discussão no tocante ao 

fenômeno jurídico da propriedade. [...] A tutela possessória pressupõe 

uma situação anterior de poder fático sobre o bem, tenha sido ela 

emanada de um ato-fato (ocupação do bem); de um direito real (usufruto) 

ou obrigacional (locação), ou mesmo do próprio direito de propriedade. Em 

qualquer dos casos, o titular da relação jurídica fundamentará a pretensão 

com base na posse que afirma exercer e não na qualidade de seu título. O 

jus possidendi é matéria estranha e alheia a essa discussão, 

abstraindo-se do exame da lide possessória a discussão acerca do direito 

subjacente ao que aconteceu no mundo dos fatos". In casu, após detida 

análise dos autos, e nos estritos limites do juízo de delibação inerentes à 

apreciação das liminares em ações possessórias, vislumbro que não 

estão presentes os pressupostos estabelecidos no art. 561 do CPC, 

motivo pelo qual o indeferimento da liminar é medida que se impõe. O 

requerente não comprovou ter posse sobre o imóvel em questão. O 

contrato de compra e venda de f. 09/10 é por demais vago. Não possui a 

completa delimitação do imóvel objeto da avença; não possui croqui; não 

possui memorial descritivo; não menciona os polígonos e pontos de 

amarração; não está assinado nas duas páginas pelos contratantes; não 

possui assinatura de duas testemunhas; não possui firma reconhecida; e 

nenhum outro elemento que possa dar credibilidade suficiente para o 

deferimento da liminar. As escrituras públicas de declaração de f. 11 e 

ss., por sí só, não se prestam a comprovar a posse do requerente sobre 

extensa área de terra. A simples limpeza esporádica e anual de picadas, 

das quais nem há recibos nos autos confirmando a sua existência, é 

imprestável para se comprovar a posse da propriedade em questão. A 

simples contratação de um peão para cortar galhos de arvores nos limites 

de uma propriedade é insuficiente para demonstrar a posse sobre a 

mesma. Sim, pois qualquer um pode contratar peões para reavivar picadas 

de terceiros, a revelia destes, e nem por isso passará a possuir o imóvel 

em questão! Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ALEGAÇÃO DE 

EXERCÍCIO DE POSSE MANSA E PACÍFICA SOBRE ÁREA EXCEDENTE - 

PROVA ÔNUS QUE CABE AO AUTOR DA DEMANDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A simples limpeza periódica ou esporádica de área lindeira 

não caracteriza por si só o exercício de posse com ânimus domini, visto 

tratar-se de exercício no interesse de afastar eventuais pragas e mal 

feitores. Quando o autor da reintegração de posse não se desincumbe de 

comprovar o exercício da posse mansa e pacífica sobre a área, não é 

possível acolher a sua pretensão. (TJMT - Ap 87480/2016, DRA. FLAVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016). Mutatis 

mutandi a jurisprudência já asseverou que “... A limpeza esporádica de um 

terreno lindeiro desabitado constitui, nas relações de vizinhança, ato 

corriqueiro de quem zela pelo ambiente urbano no qual se insere, 

mantendo-o saudável e limpo, a bem de que sua própria propriedade assim 

permaneça, sem o condão de caracterizar a posse animus domini. (TJSC, 

Apelação Cível n. 2011.038072-0, de São Francisco do Sul, rel. Des. 

Trindade dos Santos, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 23-08-2012)”. Na 

inicial o requerente confessa que não explora o imóvel, sequer possuindo 
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cercas divisórias em sua propriedade, o que traz dúvidas sobre a 

eventual existência de posse. Ora, quem adquiriria legalmente imóvel rural 

tão valioso para deixa-lo abandonado e a mercê de invasores? Ora, é no 

mínimo estranho que um proprietário tenha a posse de uma área a mais de 

uma década, mas que não possua sequer um funcionário registrado; uma 

nota fiscal de produtos rurais ou uma CPR; que não conste aquisições de 

materiais e implementos para a manutenção da cobertura florística; que 

não possua cercas ou projeto de manejo florestal; LAU, CAR, TAC firmado 

com o MP ou algum órgão ambiental. Frise-se, por derradeiro, que quem se 

comporta como dono e possuidor é aquele que tira proveito social e/ou 

econômico da coisa, dando-lhe destinação e utilidade. Age como dono e 

possuidor aquele que constrói, planta, ou promove melhorias e 

benfeitorias em propriedade imóvel, assim como recolhe aos cofres 

públicos os impostos incidentes sobre a propriedade e et, exteriorizando 

assim, o exercício dos poderes inerentes ao dono, como usar, gozar e 

dispor e etc. Sendo assim, em uma análise preambular e perfunctória, 

entendo que o requerente não comprovou a sua posse sobre a área em 

questão, motivo pelo qual o indeferimento da liminar possessória é medida 

que se impõe! FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS INDEFIRO A LIMINAR 

POSSESSÓRIA, por não restar comprovados os requisitos previstos no 

art. 561, inc. I, do CPC. Cite-se a parte requerida, consignando que o prazo 

de 15 (quinze) dias para a contestação flui nos termos do parágrafo único 

do art. 564 do CPC. CUMPRA-SE. JUARA, 11 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 81826 Nr: 2866-85.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Costa Peças-ME, Rute Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): R. COSTA PEÇAS-ME, CNPJ: 

03202575000185, Inscrição Estadual: 131887360 e atualmente em local 

incerto e não sabido RUTE COSTA, Cpf: 42931614149, Rg: 421.951, 

Filiação: Esmeraldino Costa e Maria Zunira Costa, data de nascimento: 

10/07/1962, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Telefone 35562487. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de R. COSTA PEÇAS-ME e RUTE 

COSTA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Execução 

Fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20143512/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/05/2014

 - Valor Total: R$ 55.666,50 - Valor Atualizado: R$ 55.666,50 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OI N T E R L O C U T Ó R I ATrata-se de 

execução fiscal em que transcorrido vários meses não se logrou localizar 

bens do executado passíveis de penhora. Nessa hipótese, consoante o 

art. 40 da LEF, o juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.Nos termos 

da súmula 314 do STJ, “Em execução fiscal, não localizados bens 

penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 

prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”. O caderno processual 

revela que a Fazenda Pública não logrou êxito em localizar bens do 

devedor, ou mesmo localizá-lo, motivo pelo qual o processo não pode se 

eternizar.É necessário frisar a posição do TRF1, que com sensibilidade, 

asseverou as circunstâncias em que as execuções fiscais abarrotam as 

escrivanias judiciais, com a potencial negligência na postulação, in 

verbis:“(...) Este colegiado também já se posicionou, em casos 

semelhantes, no sentido de que "é preciso reconhecer que a credora, ora 

apelante, tem o dever de impulsionar o andamento dos seus processos 

relativos a execução fiscal, não sendo admissível que só se manifeste 

quando o cartório lhe intime, independentemente do tempo em que a 

paralisação se verifica. É certo que a experiência mostra que as 

paralisações dos feitos, por falta de movimentação por parte dos 

cartórios, só ocorre nas comarcas do interior, o que não retira da apelante 

o dever de provocar o juízo do feito para o despacho devido, bem como o 

cartório para o seu efetivo cumprimento. Não é intentar e deixar lá, na 

Comarca, a sua própria sorte, sabedora, de antemão, que ninguém vai dar 

impulso as execuções fiscais" (ac 579018/al, Rel. Des. Federal vladimir 

carvalho). VII. A exequente não diligenciou com eficiência no sentido de, 

dentro do prazo que a Lei lhe faculta, promover o cumprimento efetivo do 

crédito tributário. Por este motivo, visando a não perpetuação do processo 

e em respeito ao princípio da segurança jurídica, deparando-se com o 

transcurso de mais de 05 (cinco) anos sem que se encontrem bens 

penhoráveis dos devedores, deve ser extinto o processo nos termos do 

art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80. VIII. Apelação improvida. [09]. (TRF 5ª R.; 

AC 0000968-68.2016.4.05.9999; PE; Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Ivan Lira de Carvalho; DEJF 23/05/2016; Pág. 96)Na esmagadora maioria 

das vezes a Fazenda Pública não faz a indicação de bens do executado 

passíveis de recair a penhora, formulando apenas pedidos de consultas a 

sistemas e a expedição de ofícios aos mais diversos órgãos, como se o 

Poder Judiciário fosse mero despachante da Fazenda Pública, ônus esse 

que recai sobre as partes.Com isso, é premente a suspensão do feito! 

Nesse sentido, a jurisprudência já asseverou que “A suspensão da 

execução fiscal, nos termos e para os fins do art. 40 da LEF, é a 

oportunização à exequente de localização do(s) executado(s) ou de bens 

penhoráveis, não tendo, mero requerimento do bloqueio BACENJUD ou de 

outras diligências com resultado, de resto, negativo, o condão de 

“interromper” a prescrição intercorrente, tanto mais que, só por si, já 

comprova que a exequente não se desincumbiu do seu mister ou não 

logrou êxito nas suas diligências acaso encetadas. (TRF 1ª R.; AC 

0004784-44.2016.4.01.9199; Sétima Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Rodrigo 

Rigamonte Fonseca; DJF1 20/05/2016). A jurisprudência do STJ 

compartilha desse entendimento, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO 

PARALISADO POR CINCO APÓS APÓS PEDIDO DE SUSPENSÃO PELA 

EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA 

DA DECISÃO QUE ARQUIVA O FEITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 

ARQUIVAMENTO AUTOMÁTICO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA Nº 

314/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO EX OFFICIO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA PÚBLICA 

DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a decisão objurgada está em 

consonância com o entendimento dessa egrégia corte superior, visto que 

não localizados os bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente, 

sendo desnecessária a intimação da fazenda da decisão que suspende 

ou arquiva o feito, arquivamento este que é automático; incide, ao caso, a 

Súmula nº 314/STJ. 2. Esse entendimento se coaduna com a finalidade da 

norma insculpida no art. 40 da Lei nº 6.830/80, qual seja, a de impedir a 

existência de execuções eternas e imprescritíveis. 3. Ainda, para se 

acatar a tese de que não houve o requerimento da suspensão do feito 

pela Fazenda Pública é necessário o reexame de provas, inviável em sede 

de Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo 

regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 164.713; Proc. 

2012/0072373-8; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; 

DJE 30/04/2015)In casu, entendo que antes de determinar a suspensão do 

feito, é necessária a tentativa de localização do devedor, ou ainda, sua 

citação por edital, se for o caso. Após, não havendo resposta, entendo 

pertinente a penhora online independentemente da citação. A 

jurisprudência autoriza a adoção da presente medida, vejamos:FGTS. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL APÓS 

CITAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. ART. 231 DO CPC E SÚMULA Nº 414 DO 

STJ. NULIDADE AFASTADA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO VIA BACENJUD. 

LEGALIDADE. ART. 655, I, DO CPC E ART. 11, I, DA LEI Nº 6.830/80. 

PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO. ENCARGO DO ART. 2º, § 4º, DA LEI N. 
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8.844/94. INAPLICABILIDADE EM AÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. 1. 

A citação por edital observou a Súmula do STJ nº 414 e as balizas do art. 

8º da Lei nº 6.830/80, na medida em que, desconhecido o endereço atual 

da executada após inúmeras diligências empreendidas pela exequente, a 

citação por oficial de justiça seria inútil. 2. O art. 655, I, do CPC e o art. 11, 

I, da Lei nº 6.830/80 alocam o dinheiro em primeiro lugar na ordem de bens 

passíveis de penhora, do que decorre que é desnecessário demonstrar 

que se esvaíram as tentativas de localizar outros bens antes que se 

penhore dinheiro. 3. A penhora de dinheiro online (via bacenjud) não 

importa quebra de sigilo bancário, na medida em que não permite que se 

saiba o valor total depositado em nome do executado. Salvo quando ele é 

inferior ao valor constrito., tampouco que se conheçam suas 

movimentações bancárias. 4. O fato de o valor penhorado não contemplar 

o total executado não torna a penhora ilícita, a uma, porque a quantia 

constrita corresponde a praticamente 10% (dez) por cento do valor 

exigido e, a duas, tendo em vista que o crédito diz respeito a contribuições 

para o FGTS, indisponíveis em razão de sua nobre destinação para fundo 

de propriedade dos trabalhadores. 5. O encargo previsto no art. 2º, §4º, 

da Lei nº 8.844/94 para as execuções fiscais de FGTS contempla apenas 

os honorários de advogado do processo executivo, o que exclui os 

honorários relativos aos embargos à execução (trf da 1ª região, 5ª turma, 

AC 0007763-41.2011.4.01.3900, Rel. Des. Federal néviton guedes, DJ 

29.04.2015). 6. Apelação adesiva a que se nega provimento. Apelação da 

CEF a que se dá provimento para condenar o embargante ao pagamento 

de honorários de advogado, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

com fundamento no art. 20, §4º, do cpc. (TRF 1ª R.; AC 

0003313-26.2009.4.01.3900; Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Maria 

Cecília de Marco Rocha; DJF1 07/03/2016)FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS 

determino:a) Manifeste-se a Fazenda Pública, informando o valor 

atualizado do débito;b) Na sequência, proceda-se a pesquisa de 

endereços nos sistemas conveniados do TJMT;c) Restando infrutífera a 

pesquisa, desde já autorizo a citação por edital;d) Não havendo o 

comparecimento da parte executada nos autos, e nem o pagamento, 

desde já autorizo a realização de penhora online, devendo os autos virem 

conclusos para esta finalidade;e) Após, manifeste-se a Fazenda Pública. 

f) Por fim, havendo mera reiteração de pedido de penhora online ou 

consulta de sistemas, venham os autos conclusos para a determinação de 

suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no art. 40 

da LEF.CUMPRA-SE.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de outubro de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 939 Nr: 85-57.1997.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES RAMOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): A. ALVES RAMOS-ME, CNPJ: 

33680786000194. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intime-se o executado, para que possam tomar as medidas que 

julgarem cabíveis.

Resumo da Inicial: Ação de Execução Fiscal , Fazenda Pública Estadual em 

face do Executado A. Alves Ramos-ME.

Despacho/Decisão: Código n. 939DECISÃO DEFIRO o pleito de fls. 97vº. 

Cumprido o Provimento do CNJ nº 68 de 03 de maio de 2018, expeça-se 

alvará para transferência dos valores penhorados, devendo ser 

observado a conta bancária indicado pelo Procuradoria Geral do 

Estado.Após, intime-se a parte exequente para manifestar em 05 (cinco) 

dias, o que entender de direito.CUMPRA-SE.Em Juara/MT, 14 de agosto de 

2018.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 29 de outubro de 2018

Alexandre Sócrates Mendes Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1381 Nr: 205-37.1996.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 

Transportadora Sol a Sol Ltda, Azimute Informática Comércio e Serviços 

Ltda, Joselito Vianey Backs

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denovan Isidoro de Lima - 

OAB:3099, Hermes Alencar Daldin Rathier - OAB:16994/PR

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40367 Nr: 819-17.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLLdS, RLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Almeida Sidônio - 

OAB:151799-B/PA

 S E N T E N Ç A

Trata-se de execução de alimentos proposta por YASMIN LEÃO LISBOA 

DOS SANTOS representada por sua genitora ROSICLÉIA LISBOA DOS 

SANTOS em face de EDIROBSON LEÃO DOS SANTOS, qualificados nos 

autos.

Citado (f. 20), o executado não pagou o débito alimentar, sendo decretada 

sua prisão civil.

A parte exequente noticiou que desconhece o paradeiro do executado, 

requerendo a suspensão do feito para localização do endereço atual.

Transcorrido o prazo de suspensão a Defensoria Pública foi intimada para 

dar prosseguimento no feito, informou que não envidou esforços para 

localizar a exequente, contudo não obteve êxito, pugnando pela extinção 

do feito (fl. 90).

Instado a manifestar, o Ministério Público concordou com a extinção do 

feito diante do desinteresse da parte autora (f. 92).

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Sem paragens, o presente feito está apto a ser extinto.

Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte autora em 

promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem 

resolução do mérito. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito pelo abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do NCPC.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61699 Nr: 4322-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. H. Moraes Farmácia Ltda, Valdinei Holanda Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Gomes Azoia
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os presentes 

embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC.Determino a sequência da ação de execução até seus 

ulteriores termos.Condeno a embargante ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do 

débito atualizado.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 114139 Nr: 4771-57.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nairane Farias Rabelo Leitão - 

OAB:28135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que consta comprovante de recolhimento 

das custas no valor de R$ 676,87, recolhidos sobre o valor de R$ 

67.686,79, valor correspondente a causa dos autos principais código 

70690. Contudo, o valor da causa destes embargos a execução é de R$ 

107.012,12.

Dessa forma, intime-se a parte embargante para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

pagamento das custas e taxas complementares, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71528 Nr: 2013-13.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Shigueru Nakamura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENERIO DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:5147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo procedente a pretensão deduzida 

nos embargos a execução pela embargante, para reconhecer o excesso 

de execução, para aplicar ao caso dos autos os parâmetros da Lei 

9.494/97, para apuração do quantum debeatur (índice de correção 

aplicado à caderneta de poupança, ou seja, a taxa referencial – TR e juros 

de mora em 0,5% ao mês), extinguindo o feito com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC.Outrossim, REDUZO as astreintes para o 

montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido conforme 

parâmetros acima fixados.Condeno a parte embargada ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% do 

valor da causa.Translade-se cópia da presente sentença para os autos 

código 18297.Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas 

necessárias.P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1354 Nr: 52-96.1999.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Matias Patruni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Seguros Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento Nº 31/2016 – CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

613,40 (Seiscentos e Treze Reais e Quarenta Centavos) que foi 

condenado na r. sentença. Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo o valor das custas, R$ 413,40 (Quatrocentos e Treze Reais e 

Quarenta Centavos) e valor das taxas R$ 200,00 (Duzentos Reais). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIA ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) 

preencher o valor e o mesmo procedimento com a taxa e mandar gerar 

guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no Protocolo Geral do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66588 Nr: 3425-13.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Henrique Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:17788

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101105 Nr: 7338-95.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Paulo Soares, Glacielma Araujo 

Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que manifeste o que de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção pelo cumprimento da 

obrigação (art. 924, III do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89191 Nr: 1262-55.2017.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORTE CONCRETO LTDA, Manoel 

Valdeci da Silva, Gizelda Maria Pereira Braga Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pugne o que de direito, sob pena de extinção pelo cumprimento da 

obrigação (art. 924, III do CPC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-86.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IDERCI JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000196-86.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: IDERCI JOSE MARTINS REQUERIDO: BANCO PAN S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais, em que a parte autora sustenta que não 

contratou qualquer empréstimo com a promovida; no entanto, alega que 

estão sendo descontadas de seu benefício previdenciário, parcelas no 

valor de R$ 79,27, referente a um empréstimo consignado, a qual não 

reconhece. Quanto à preliminar arguida, qual seja, da incompetência deste 

Juizado diante da necessidade de produção de prova complexa – perícia 

grafotécnica, desde logo afasto, considerando que tal meio de prova é 

dispensável ao deslinde da causa, conforme se verá no mérito, eis que 

existem nos autos, outros elementos aptos a verificar as alegações das 

partes e firmar a convicção deste juízo. Passo ao mérito. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter realizado qualquer negócio com a ré. Em 

contestação, a promovida logrou demonstrar a legitimidade do empréstimo 

consignado por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico entre as partes e a obrigação de pagar que atinge a 

esfera jurídica da parte autora. Foi apresentado o contrato de empréstimo, 

na qual consta a assinatura do promovente, que anuiu com suas cláusulas 

e condições. Confrontando as assinaturas no contrato, com as 

assinaturas da parte autora existentes na procuração, ata de audiência, e 

documentos pessoais, verifica-se que elas se assemelham, possuindo o 

mesmo estilo de escrita e caligrafia das letras, havendo ainda, um padrão 

“trêmulo”; do que se conclui haver identidade entre ambas. Todavia, não é 

somente a assinatura do promovente no contrato que considero suficiente 

como prova de relação negocial entre as partes, havendo mais elementos 

para tanto, como o fato de seus documentos pessoais (RG e CPF) e o 

comprovante de residência estarem anexadas com o instrumento. Além 

disso, não houve qualquer alegação do promovente de que teria ocorrido 

perda, furto ou extravio de seus documentos, o que poderia, a princípio 

frise-se, indicar a ocorrência de fraude, utilizando-se de seus 

documentos. Ora, se os mesmos foram apresentados no ato da 

contratação bancária, fácil concluir que foi o próprio promovente quem 

solicitou o empréstimo, assinou e anuiu aos termos contratuais. 

Presume-se ainda, que recebeu os recursos emprestados pela instituição 

financeira. Por consequência, não há como alegar que não recebeu tais 

valores, ou que teriam sido “depositados em contas de terceiro”, pois se 

contratara os empréstimos (que restou plenamente comprovado), mas não 

tivesse recebido o montante emprestado, certamente teria reclamado ou 

registrado essa ocorrência, o que não se vislumbra no presente caso. O 

promovente questiona ainda, as provas apresentadas pela promovida, 

alegando conter falhas e vícios, o que no entanto, não se verifica, nem 

possuem o condão de anular os contratos entre as partes. Tais 

documentos anexados possuem informações que convergem com as 

informações apresentadas pelo INSS quanto aos empréstimos, não 

havendo a princípio qualquer motivo a afastá-los. Não se tratam de “prints” 

de documentos, conforme argumenta, mas cópias dos contratos de 

empréstimos, contendo cópias dos documentos pessoais da própria parte 

autora que só poderiam ter sido fornecidos pela própria. Quanto às 

diferenças de valores entre o que foi contratado e o que foi depositado, 

deve-se ressaltar que os contratos em que o promovente alega ter 

ocorrido divergência de valores, se tratam de “refinanciamentos”: nestes, 

junto com o saldo devedor de um empréstimo anterior, normalmente 

acresce-se mais um montante a ser emprestado ao mutuário, que é o valor 

a ser depositado em favor deste. Portanto, a diferença entre o valor 

depositado e o que foi contratado é o que foi refinanciado, não havendo 

qualquer irregularidade nessa operação, ainda mais se fora anuída pelo 

mutuário. Por fim, embora se saiba que não exista agência da promovida 

nesta cidade, fato notório é que as instituições financeiras têm se utilizado 

dos chamados correspondentes bancários para contratar empréstimos 

consignados, em que certamente o promovente compareceu para 

pactuá-los, não havendo qualquer estranheza nisso. Em conclusão, o 

contrato de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO apresentado e devidamente 

assinado pela parte autora, provando a relação jurídica existente entre as 

partes força a reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade dos descontos. Assim, não há 

que se falar em declaração de inexistência de débitos, restituição de 

valores cobrados ou indenização por danos morais, pelo que a 

improcedência desses pedidos é medida que se impõe. Por fim, eventual 

alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde 

logo é afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Por consequência, REVOGO a liminar concedida 

inicialmente que suspendera os descontos em favor da promovida. 

Oficie-se o INSS acerca dessa decisão. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-67.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUARA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000637-67.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: MARCELO JUNIOR GONCALVES REQUERIDO: JUARA 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total de R$ 1.000,00, em relação a um cheque emitido por este. Nota-se 

que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de comparecer 

à sessão de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 

da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de 

uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade 

de contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 
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determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância de 

1.000,00 (mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da data do vencimento da cártula (18/02/2015). E assim o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido no prazo de 30 dias, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-49.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGELEIA SCHMOELER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN CRISTINA DE SOUZA PORTO (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação redesignada para 29/01/2019 09:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-24.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON BARGIO (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 29/01/2019 10:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75347 Nr: 3832-82.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Marciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos etc,Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em 

desfavor de Celia Aparecida Marciano da Silva, dando-a como incurso nas 

penas do artigo 171, caput, por cinco vezes e 171 § 4º do Código Penal.A 

denúncia foi recebida no dia 24 de abril de 2017, bem como decretada a 

prisão preventiva da ré. Posteriormente a defesa da denunciada por meio 

de defensor constituído juntou procuração nos autos e requereu a 

revogação da prisão da ré.A prisão preventiva foi deferida e fixadas 

medidas cautelares. A defesa da denunciado apresentou resposta à 

acusação, pugnando pela absolvição da acusada (ref. 57).É o relato. 

Fundamento.Decido.Dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal que 

o juiz pode absolver sumariamente o réu quando constatado que os 

elementos trazidos configuram cabalmente a existência de causas de 

exclusão da ilicitude do fato, da culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou 

que o fato narrado evidentemente não constitui crime. [...] Ademais, a 

defesa sequer suscitou a existência de hipóteses de absolvição sumária 

descritas no artigo 397 do CPP.Portanto, não sendo o caso de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 9 de julho de 2019, às 14h30min. Intimem-se as testemunhas 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição 

(Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 78302 Nr: 1219-55.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Viana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Tendo em vista a apresentação de memoriais finais pelo Ministério Público, 

intime-se a defesa para apresentar seus memoriais e após conclusos 

para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101097 Nr: 7330-21.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Isavam Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438/0, Deyvid Neves Delbom - OAB:17788, Toni Fernandes 

Sanches - OAB:19529

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu JOSE ISAVAM OLIVEIRA 

SILVA nas penas do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 

243 do ECA, cuja pena, passo a dosar. [...] Estabelece-se então, como 

medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção.Não verifico a presença de 

circunstâncias agravantes ou atenuantes bem como causas de diminuição 

e aumento de pena, razão pela qual o acusado fica condenado 

definitivamente a pena de 6 (seis) meses de detenção.Fixo a pena de 

multa em 10 dias-multa e, considerando a capacidade econômica do réu, 

arbitro o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO 

PREVISTO NO ARTIGO 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. [...] Não verifico a presença de circunstâncias agravantes 

ou atenuantes bem como causas de diminuição e aumento de pena, razão 

pela qual o acusado fica condenado definitivamente a pena de 2 (dois) 

anos de detenção.Fixo a pena de multa em 10 dias-multa e, considerando 

a capacidade econômica do réu, arbitro o valor do dia-multa em um 

trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.Incidindo a regra do 

cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em análise, deve o réu 

cumprir 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, e 20 (vinte) 

dias-multa, por necessária e suficiente a repreender suas condutas. [...] 

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 
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de Processo Penal.Expeçam-se as comunicações de estilo para os órgãos 

oficiais, inclusive Justiça Eleitoral, bem como Carta de Guia e o que mais 

for necessário.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Após 

arquivem-se com as baixas devidas.Juara, 08 de outubro de 2018.Pedro 

Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85714 Nr: 5100-40.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra da Silva Sampaio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Carassa - 

OAB:4223-B

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta e, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente 

o pedido formulado na denúncia, para condenar a acusada ALESSANDRA 

DA SILVA SAMPAIO DE SOUZA nas penas do artigo 129, § 9º do Código 

Penal. PASSO À DOSIMETRIA DA PENA [...] Como esta prepondera sobre 

aquela, atenuo a pena em 1/12, totalizando 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 

20 (vinte) dias de detenção.Inexistem causas de aumento ou diminuição da 

pena, razão pela qual fica a ré condenada definitivamente a pena de 1 

(um) ano, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.Em análise 

novamente do artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem como dos 

artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena final aplicada ao caso concreto, 

estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da 

pena.Considerando que o delito foi cometido mediante violência não cabe a 

conversão em pena restritiva de direito (CP, 44).Revendo o 

posicionamento deste Juízo, entendo ser mais benéfico a acusada o 

cumprimento da reprimenda imposta sem a substituição da pena prevista 

no artigo 77 do Código Penal, porquanto o sursis faz com que a 

sentenciado compareça ao menos dois anos perante o Juízo, enquanto a 

pena imposta é de apenas três meses de detenção.A indenização prevista 

no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal depende de pedido 

explícito do Ministério Público ou da vítima, no caso em apreço inexiste tal 

requerimento, razão pela qual deixo de fixar valor mínimo de indenização 

para a ofendida.Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 

804 do Código de Processo Penal.Por fim, concedo ao acusado o direito 

de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do 

Código de Processo Penal nos presentes autos.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cientifique-se o Parquet.Após, o trânsito em julgado:Oficie-se ao 

TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF e ao IICC e 

ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) e;Expeça-se guia de 

execução penal;

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000094-43.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. D. S. (EXEQUENTE)

E. S. D. (EXEQUENTE)

C. D. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. P. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE FERREIRA DA FONSECA OAB - ES8399 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os Embargos à Execução foram opostos no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000132-55.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA-MT Processo nº 10001325520188110025 BANCO 

DO BRASIL S/A, já qualificado nos autos da ação que lhe move ILSON 

SOARES DOS SANTOS, vem, através de seus advogados que esta 

subscrevem, perante Vossa Excelência, informar o cumprimento da 

obrigação de fazer e requerer a juntada do comprovante do cumprimento 

da obrigação em anexo. Por fim, requer seja anotado na contracapa dos 

autos exclusivamente o nome do Dr. RAFAEL SGANZERLA DURAND, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 12.208-A, bem como que sejam feitas as 

publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo, sob pena 

de nulidade e/ou republicação do ato judicial, com devolução do prazo. 

*para os fins dos artigos 246, §1º e 319, inciso II, ambos do CPC: 

cenopserv.oficios@bb.com.br. Termos em que, pede deferimento. Cuiabá, 

22 de maio de 2018. RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB/MT 12.208-A

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000182-81.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA PEREIRA DA COSTA OAB - PR44275 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO BRUSAMOLIN OAB - PR21777 (ADVOGADO(A))

MAURICIO KAVINSKI OAB - PR21612 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA OAB - PR42382 

(ADVOGADO(A))

 

Petição em anexo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54142 Nr: 497-10.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA NEGATIVA ÀS 

FLS. 113/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93222 Nr: 1347-59.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR JULIO BIANCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO GUTJAHR DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 51: "V I S T O S, Trata-se de ação de execução proposta 

por Valdemar Julio Bianchin em face de Evandro Gutjahr dos Santos – ME. 

No decorrer do procedimento, mesmo devidamente intimada, deixou a 

parte requerente de promover os atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, 

consoante certidão de fl. 50. Relatados, DECIDO. DIANTE DO EXPOSTO, 

havendo abandono da causa por mais de trinta dias por negligência da 
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parte, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. P. I. C. 

Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88129 Nr: 2191-43.2012.811.0025

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJSF, HJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA ACERCA DA 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O 

DIA 21/11/2018, ÀS 13H30MIN, NOS TERMOS DA DECISÃO DE FL. 80: 

"VISTOS. Trata-se de ação de averiguação de paternidade c/c alimentos, 

proposta por Ana Julia Souza Freire, neste ato representada por sua 

genitora, Silvana Souza Freire, em face de Hélio de Souza. A defesa foi 

apresentada por advogado dativo nomeado para representar o réu revel, 

que, à mingua de maiores informações, procedeu defesa de mérito por 

negativa geral. Devidamente intimados da solenidade designada para 

realização de exame de DNA (fl. 68), conforme se infere da certidão de 

fls. 73, ambas as partes não compareceram na solenidade. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público pugnou pela retificação do polo passivo da 

lide, nos termos da certidão de fls. 47-verso, bem como opinou pela 

procedência da lide. Prefacialmente, considerando o teor da certidão de 

fls. 47-verso, em que Sr. Oficial de Justiça certificou que o requerido 

confirmou se tratar da pessoa a ser intimada, porém, afirmou se chamar 

“Helio José Albino” e não “Helio de Souza” como consta na inicial, defiro o 

pleito ministerial para determinar a retificação do polo passivo da lide, nos 

termos da referida certidão. Dando continuação à ação, verifico que as 

partes são legitimas e estão regularmente representadas, assim, não 

havendo nulidades/preliminares a serem analisadas ou outras questões 

processuais a serem apreciadas nesta oportunidade, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido o vínculo biológico entre os 

litigantes. Determino a produção de prova testemunhal, designando 

audiência de instrução e julgamento para a data de 21 de novembro de 

2018, às 13h30min, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência designada, 

sendo a intimação por via judicial opção residual, quando comprovado que 

a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, §4º, inciso I, CPC). Advirto, 

ainda, que inércia do advogado em relação à comunicação das 

testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, §3º, 

CPC). Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo 

para realização da solenidade designada."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 123816 Nr: 3740-49.2016.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR ALVES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 40-V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108531 Nr: 1828-51.2015.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M DE MORAIS SUCATAS, ABELY MIGUEL DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIANE AGOSTINETTO - 

OAB:OAB/MT 20.322/O

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). DARIANE AGOSTINETTO ACERCA 

DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA, 

BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 68: "VISTOS. Consoante se verifica 

às fls. 62, o requerido foi citado por edital, porém não contestou o feito (fl. 

63), razão pela qual decreto sua revelia. Considerando que o réu é revel e 

foi citado por edital, nomeio-lhe como curador(a) especial o(a) 

advogado(a) Dariane Agostinho, OAB/MT 20.322/O. Fixo em favor do(a) 

causídico(a) ora designado(a) o montante de 8 URH, em conformidade 

com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 

096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ. Intime-se 

o curador para dizer se aceita o encargo, caso em que, aceitando, deverá 

oferecer defesa, nos termos da Lei."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99546 Nr: 939-34.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO E SILVA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:OAB/MT 20.999, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:MT/9.369

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, OPOR EMBARGOS À PENHORA 

REALIZADA ÀS FLS. 134/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98799 Nr: 206-68.2014.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIONATTO & CIA LTDA, CÂNDIDO 

SIMIONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA DOS SANTOS ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 25.148, TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:MT/9.369

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ÀS FLS. 96/100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80351 Nr: 4893-30.2010.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA JORDÂNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROCEDA COM O RECOLHIMENTO, NO PRAZO LEGAL, DAS CUSTAS 

PARA A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO REQUERIDA ÀS FLS. 226/227.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43413 Nr: 2620-49.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR NORBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ROBERTO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:OAB/MT 21.949/O, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMÉTRIO URBIETA 

- OAB:7717-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DA DECISÃO DE 

FL. 138: "V I S T O S, Trata-se de pedido de diligências a serem realizadas 

pelo Poder Judiciário no intuito de obter informações sobre a existência e 

dados dos herdeiros e sucessores do executado, e ainda que se oficie a 

Receita Federal, ANOREG-MT e JUCEMAT. Saliento que e dever da parte 

buscar informações sobre o executado, para o devido andamento do feito, 

sendo assim indefiro o pedido de item b, c, uma vez que tais medidas é de 

livre acesso ao publico. Do outro lado defiro a busca no sistema INFOJUD, 

para verificar as últimas declarações de operações imobiliárias (DOI) 

realizada pelo executado, juntando-se aos autos os respectivos extratos. 

Após, intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito, 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 101687 Nr: 2656-81.2014.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCR, LCCR, JBDA, VCB, JLB, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVC, JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740/B, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:3063-A/MT, 

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Diga-se, aliás, que não importa que os herdeiros tenham reservado para 

si patrimônio de igual ou superior valor àquele dos bens doados, quando, 

como no caso em tela, não tenha o donatário declarado expressamente, 

que o bem doado estava isento de ser trazido à colação, como determina 

o art. 2.006 do CCB.Nesse mesmo diapasão:“AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOAÇÕES DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. 

VALIDADE. 1. Mesmo que tivesse havido mera doação do ascendente em 

favor de alguns dos descendentes, como mera liberalidade, o negócio 

jurídico é válido, importando apenas adiantamento da legítima, devendo os 

donatários trazer à colação no momento da abertura da sucessão, a fim 

de conferir seu quinhão legitimário. 2. A nulidade da doação é relativa 

apenas à parte que exceder o que poderia o doador dispor no momento da 

liberalidade, pois a lei visa resguardar o quinhão legitimário dos herdeiros 

necessários, sendo descabido pleitear direito relativo à herança de 

pessoa viva. 4. Como o acordo entabulado entre a autora, os seus irmãos 

e a genitora versava sobre a partilha de bens imóveis, contemplando 

futuros direitos hereditários, deveria ter sido formalizado através de 

escritura pública, sendo desprovido de validade e eficácia. Recurso 

desprovido” (TJRS, Agravo de Instrumento nº 70039973367, Sétima 

Câmara Cível, Relator: Roberto Carvalho Fraga).Portanto, devem as 

coherdeiras Alzira, Maria Marques e Valéria Cardoso, no prazo de 15 dias 

– porque já tiveram 4 anos e não o fizeram – trazerem á colação todos os 

bens recebidos por doação em vida do de cujus, informando rendas, 

frutos e os sub-rogados e apresentando a avaliação de cada imóvel 

doado, sob pena de bloqueio da matrícula dos imóveis e sequestro dos 

moveis, a fim de que possa o novo administrador judicial arrecadar de 

modo escorreito e legal os bens integrantes do monte-mor, a fim de que se 

possa igualar os quinhões e proceder-se com a finalização do 

procedimento.Intimem-se.Publique-se.Às providências.Juína (MT), 30 de 

outubro de 2.018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120471 Nr: 1728-62.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVC, JANAINA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT, JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:3063-A/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a 

inventariante, Alzira Maria Cardoso Rodrigues, a cumprir, no prazo de 30 

(trinta) dias, a obrigação de prestar contas de sua administração, em 

virtude do exercício da inventariança na ação de cod. 101687, devendo 

demonstrar documentalmente os atos praticados, especificando-se as 

receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, sob 

pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que o autor em substituição, 

na forma do artigo 550, parágrafo 5º e artigo 551, do Novo Código de 

Processo Civil.Destaque-se que as contas deverão ser prestadas na 

forma mercantil, com a descrição detalhada e minudente de todos bens 

arrecadados durante o múnus da inventariança, justificativa sobre 

eventual não arrolamento ou arrecadação de bens, direitos e contratos, 

evolução do patrimônio móvel e imóvel do de cujus, desde 1998, quando 

realizou as primeiras doações até a morte, englobando veículos, 

semoventes, jóias, madeiras, contratos, aplicações financeiras e 

imobiliárias, e demonstração do estado em que foram recebidos os bens 

do monte-mor e o estado em que se encontram, assim como, 

pormenorizada explicação sobre cada renda e despesa paga durante os 4 

anos de inventariança.Apresentadas as contas, manifeste-se o 

administrador judicial nomeado pelo juízo em substituição à inventariante 

destituída (incidente de cod. 136635). Não apresentadas as contas, 

abre-se à requerente o mesmo prazo para presta-las, exclusivamente 

quanto ao período de administração exercido pela inventariante 

destituída.Condeno a requerida nas custas processuais e nos honorários 

advocatícios, os quais arbitro, na forma do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, em R$ 2.500,00, em favor do patrono da autora. Juína – 

MT, 30 de outubro de 2018.FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111753 Nr: 3491-35.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ÀS FLS. 206/207.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83221 Nr: 3431-04.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA ROSA DE JESUS VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA MANIFESTAÇÃO À FL. 

202-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1116 Nr: 31-02.1999.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO RODRIGUES DE CARVALHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102436 Nr: 3319-30.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRENOROESTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:20101/A-MT, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO, NO PRAZO LEGAL, A FIM DE RETIRAR A 

CARTA DE ADJUDICAÇÃO EXPEDIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 136635 Nr: 1028-18.2018.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA CARDOSO DA SILVA, MVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA MARIA CARDOSO RODRIGUES, LUIZ 

CARLOS CORÁ RODRIGUES, JOÃO MARQUES CARDOSO, MARIA 

MARQUES CARDOSO, VALÉRIA CARDOSO BOESE, JEFERSON LUIZ 

BOESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, Julgo 

Procedente o pedido incidental e diante da clara e evidente 

incompatibilidade da inventariante com o compromisso de imparcialidade e 

isenção que deve demonstrar o gestor judicial de coisa alheia, removo e 

destituo a inventariante Alzira Maria Cardoso Rodrigues do múnus público 

que lhe foi outorgado, revogando a sua nomeação como representante do 

Espólio de João Marques Cardoso.Diante da decisão aqui exarada, e como 

nenhum dos herdeiros donatários de bens adiantados como antecipação 

da legítima se habilitou a exercer o encargo processual, inclusive porque 

residem noutras localidades, e a companheira supérstite e sua filha já 

declararam inaptidão para administrar tão expressivo patrimônio, além da 

dificuldade com a assunção da posse de parte dos bens, que já estão 

com os coherdeiros, assoma-se razoável e aconselhável que a 

administração seja entregue a quem consiga se colocar em posição de 

equidistância dos interesses pessoais e parciais de cada sucessor, razão 

porque nomeio como inventariante/administrador judicial do Espólio de João 

Marques Cardoso, a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., a qual deverá 

indicar o profissional que irá desempenhar o encargo, prestar 

compromisso, e apresentar plano de arrecadação e administração dos 

bens da herança, no prazo máximo de 15 dias, pena de revogação, 

devendo tomar posse da administração do monte-mor, proceder a 

arrecadação de todos bens ainda não arrolados pela inventariante 

destituída, avaliar os bens doados, quantificando-os ao tempo da doação, 

demonstrando, inclusive, se com a antecipação da legítima houve 

esgotamento do patrimônio inventariável, assim como manifestar-se na 

ação de exigir contas que tramita em apenso ao inventário, emitindo 

parecer acerca das contas a serem apresentadas pela inventariante 

removida...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120177 Nr: 1504-27.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART MÓVEIS PRESENTES E DECORAÇÕES 

LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Somente por esse enunciado, já se pode aquilatar que a pretensão de 

citação editalícia não se justifica, ao menos pelas provas hoje aportadas 

aos autos, porque todas as cartas e avisos de correspondência 

retornados, tiveram por motivo a insuficiência do endereço ou a 

informação de que empresa não estava mais no local (mudou-se), o que 

nem de perto permite concluir que esteja em local incerto ou não sabido ou 

se escusando de receber citação, o que justificaria a citação 

requestada.É preciso relembrar que a dificuldade em localizar a 

demandada não é nem nunca foi motivo para justificar citação por edital, 

exatamente porque se cuida de modalidade de chamamento da parte ao 

processo excepcional, na medida em que relativiza a possibilidade de 

contraditório, e de amplitude de defesa.Sendo assim, a citação por edital 

não se justifica, mas é cabível a realização de pesquisas pelo próprio juízo 

acerca do paradeiro correto da ré, já que, sem sombra de dúvidas, 

esmerou-se o autor em encontra-lo, não logrando êxito por fatos alheios à 

sua vontade e diligencia.Portanto, identificado em pesquisas do juízo, o 

endereço da ré, proceda-se a sua citação, no local indicado no documento 

anexo (Rua José Maria Castelo Prado, Vila São José, CEP 06.290-130, 

e-mail: val,santos4@hotmail.com, Osasco/SP), determinando que na 

missiva já conste a advertência de que retornando por não cumprimento 

da diligencia ou devolução por insuficiência de endereço, deverá ser a 

citação realizada por mandado.Desse modo, rejeito o pedido de citação 

por edital, mas determino a tentativa de citação nos moldes acima 

exarados, bem como constatado que a ordem liminar deferida às fl. 53/55 

há mais de dois anos e meio, ainda não foi cumprida, determino seja, 

oficiados, imediatamente, os bancos de dados de restrição ao crédito em 

que conste anotação do débito suspenso pela ordem em comento, para 

que procedam a exclusão, nos termos do decisum mencionado.Cumpra-se 

integralmente e com urgência.Às providências.Juína (MT), 30 de outubro 

de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96917 Nr: 5389-54.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDCS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT, 

RUTH EMANUELLE BOURET SANT ´ANA NOGUEIRA - OAB:18198-O

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54189 Nr: 543-96.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAGDS, RAGDS, SDJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PENHORA NEGATIVA ÀS 

FLS. 84/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109573 Nr: 2383-68.2015.811.0025
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ANTONIO DE OLIVEIRA ZANZARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FLS. 155/156: "Vistos, Cuida-se de ação previdenciária 

verbalizada por Clarice Antônio de Oliveira Zanzarini em face do Estado de 

Mato Grosso, por meio da qual pretende o reconhecimento judicial do 

direito à desaposentação, a fim de substituir o benefício de aposentadoria 

por tempo de serviço público pelo da aposentação por idade, alterando o 

regime previdenciário e o fato gerador da benesse requestada. [...] Ora, 

não sendo possível a criação em RPPS de benefício não previsto no RGPS 

e, restando afirmado pelo Supremo a vedação da desaposentação neste 

último, ante a ausência de permissivo legal, conclui-se pela proibição da 

previsão legal da desaposentação no Regime Próprio de Previdência 

Social, motivo para além de suficiente a justificar a rejeição da pretensão 

ora em comento. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela autora na ação previdenciária manejada, rejeitando a pretensão de 

desaposentação e substituição do regime de benefícios previdenciários, à 

mingua de previsão legal para tanto. Sem custas processuais em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 

1.060/50. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da 

causa, devidos à PGE/MT, suspensa a cobrança ante a concessão da 

gratuidade judiciaria, ex vi do art. 98, § 3º do NCPC. Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108645 Nr: 1866-63.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL 

JUNTADO ÀS FLS. 104/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119277 Nr: 972-53.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOPP CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:OAB/GO 17.139, MARIO PEDROSO - OAB:10220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO AR NEGATIVO À FL. 

56-V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119102 Nr: 900-66.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDISON FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO DE FLS. 155/156.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31027 Nr: 2553-89.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO LUIZ DE GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença proposta por FÁBIO LUIZ 

DE GOES em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT, já 

qualificados nos autos.

Com a inicial de fls. 02/17, vieram os documentos de fls. 18/31.

Despacho inicial à fl. 32.

Citação do requerido devidamente certifico pelo Sr. Oficial de Justiça à fl. 

61-v.

Sentença às fls. 104/111, julgando parcialmente procedente os pedidos da 

exordial.

Petitório às fls. 164/171, pugnando pelo cumprindo de sentença.

 A parte executada, em petição de fl. 249/255, informa que já quitou 

integralmente o valor do débito.

Despacho à fl. 256 determinou a intimação da parte exequente para se 

manifestar quanto à quitação informada, contudo deixou decorrer “in 

albis”, conforme certificado à fl. 257.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou o 

pagamento do débito, instado a manifestar-se, o exequente manteve-se 

inerte, presumindo-se a sim, a quitação do débito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924 , inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Precluso o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado dessa 

sentença e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 02 de outubro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42708 Nr: 2049-78.2008.811.0025

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA AMORIM DOS REIS, PEDRO LUIZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de desarquivamento exclusivamente para extração de 

cópias, conforme pedido formulado às fls. 42/45.

Intime-se o advogado, e, após o prazo de 10 (dez) dias, arquive-se o feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Juína/MT, 30 de outubro de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho
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 Cod. Proc.: 42708 Nr: 2049-78.2008.811.0025

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA AMORIM DOS REIS, PEDRO LUIZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Advogado da parte requerente para extrair cópia dos autos no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 31027 Nr: 2553-89.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO LUIZ DE GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 INTIME-SE o advogado da parte exequente para que fique ciente da r. 

sentença de fls 258/259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 100263 Nr: 1564-68.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONY SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - ME, 

WAGNER CHARLES DE ASSIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a carta de intimação negativa (fl.70-v), intime-se a parte 

autora para que informe novo endereço para intimação do requerido.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137370 Nr: 1458-67.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN ARAÚJO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico lotado 

nesta Comarca, NOMEIO como Advogada Dativa para o ato, Dra. Mayara 

Garcia dos Santos Castro Ribeiro, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) 

Advogado(a) Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de 

honorários dativos para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, 

§ 3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da 

CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. Insistindo o MP na 

oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 

25/02/2019, às 14h30min. VISTA ao MP para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar quanto ao endereço das testemunhas e vítima. Se residentes 

fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição 

(art. 222, caput, do CPP). SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107843 Nr: 1488-10.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACI MÁXIMO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 49), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

REMETA-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando JOACI MÁXIMO DA 

ROCHA, servindo esta como MANDADO de INTIMAÇÃO.

Atendidas as finalidades, PERMANEÇAM os autos na Secretaria da Vara 

no aguardo do cumprimento da pena ou provocação das partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 140417 Nr: 3666-24.2018.811.0025

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

DE JUÍNA - CONSEG, NATALINO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUINA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

DEFIRO o pleito ministerial de fl. 18-22, na forma requerida.

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4206 Nr: 163-40.1991.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODÁLIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PEREIRA MESQUITA 

MUNIZ - OAB:RO/5904

 Vistos,

Situando a questão, noto que mesmo intimado o advogado constituído não 

se manifestou na fase do art. 422 do CPP.

Assim, INTIME-SE o acusado para, no prazo de 5 (cinco) dias, constituir 

novo Advogado.

Decorrido o prazo, e não sendo indicado novo Advogado, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Dativo.

INTIME-SE, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

CUMPRA-SE, com a MAXIMA URGÊNCIA, haja vista que a Sessão de 

Julgamento esta designada para o dia 08/11/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124818 Nr: 4299-06.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ROMÁRIO DE SOUZA, ANTONIO 

ADAO DE PAULA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Intimação do advogado (a para que manifeste acerca do endereço do réu, 

ANTONIO ADÃO DE PAULA FREITAS, tendo em vista que não consta nos 

autos o seu endereço.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137873 Nr: 1858-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERREIRA LEMES, VULGO 

"NEGUINHO", MIRIAM DE SOUZA AMORIM, ANDRESSA VIVIAN PEREIRA, 

FÁBIO BOLSONI, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183773847

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 137873 - CUIABA-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 30/10/2018 11:11:36

Assunto: PROCESSO RÉUS PRESOS - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DA 

PARTE RÉ E INTIMAR DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. OBS: SEGUE EM DOIS 

ANEXOS. OBS: NÃO HÁ DEPOIMENTO EM FASE POLICIAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138931 Nr: 2693-69.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE PAULA AMERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA APARECIDA DAVID - 

OAB:4889-A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183776673

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 138931.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ARI - Cartório Distribuidor de Ariquemes ( TJRO )

Data de Envio: 30/10/2018 17:43:10

Assunto: RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137873 Nr: 1858-81.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERREIRA LEMES, VULGO 

"NEGUINHO", MIRIAM DE SOUZA AMORIM, ANDRESSA VIVIAN PEREIRA, 

FÁBIO BOLSONI, CLAUDEMIR FRANCO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT, HILONÊS NEPOMUCENO - OAB:14764-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183773839

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 137873 - TANGARA DA 

SERRA-MT.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA SERRA ( TJMT )

Data de Envio: 30/10/2018 11:08:29

Assunto: PROCESSO RÉUS PRESOS - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DAS 

PARTES RÉS E INTIMAR DA AUDIÊNCIA DESIGNADA. OBS: SEGUE EM 

DOIS ANEXOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138582 Nr: 5645-48.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA - 

OAB:

 Vistos,

Considerando que o PEP veio da Comarca de Várzea Grande/MT, e a 

residência do recuperando pertence àquela localidade, DEFIRO o pedido 

de f. 319, isso porque o processo executivo de pena deve acompanhar o 

condenado, e ainda, considerando que a finalidade da pena não é 

unicamente repressiva, visando também à reintegração do autor do crime 

em sociedade, para que no momento de sua liberdade, tenha uma 

recondução de forma pacífica, DETERMINO o encaminhamento deste PEP 

para a Comarca de Várzea Grande//MT, para lá ser feita a fiscalização da 

pena do recuperando MARIO MARCIO MORAES DA SILVA.

INTIME-SE o recuperando para comparecer naquele Juízo, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de dar continuidade no cumprimento de sua pena, SOB 

PENA de o NÃO COMPARECIMENTO implicará em REGRESSÃO CAUTELAR 

do regime semiaberto para o fechado.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Em caso de ter sido instalada a tornozeleira eletrônica, DEVERÁ à Equipe 

de Monitoramento Eletrônico, PROCEDER a sua retirada.

INTIME-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO/ALVARÁ de 

DESLOCAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107861 Nr: 1505-46.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183775754

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 107861.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - JUARA ( TJMT )

Data de Envio: 30/10/2018 15:57:10

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 120753 Nr: 1856-82.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Código de rastreabilidade: 81120183775668

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 120753.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: Ofício Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário 

Público ( TJPR )

Data de Envio: 30/10/2018 15:51:45

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR A VÍTIMA

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4566 Nr: 2-35.1988.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BERNARDO DE GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERTH LIMA - 

OAB:4749/MS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO PARA, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS MANIFESTAR NOS AUTOS, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1000072-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR JOSE GOULART NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA ALECRIN LUZIA 55097227115 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000072-19.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JOSIMAR JOSE GOULART 

NASCIMENTO REQUERIDO: CELIA ALECRIN LUZIA 55097227115 TERMO 

DE AUDIÊNCIA Aos vinte e nove dias do mês de Outubro do ano de 2018, 

nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências da primeira vara, edifício do Fórum, onde se encontrava 

presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO PETENGILL, às 14h30min, foi 

declarada aberta a presente audiência de nos autos da Ação de nº 

1000072-19.2017.8.11.0025- PJE. Presentes ao ato, o autor da ação, 

Josimar Jose Goulart Nascimento, acompanhado por seu advogado 

constituído Dr. Youssef Sayah El Atyeh , bem como a parte requerida Celia 

Alegrim Luzia , acompanhado por sua advogado Dr. Jaqueline de Angelo 

Nascimento. As partes, procuradores e testemunhas presentes foram 

cientificadas que os atos judiciais seriam gravados (aqueles decorrentes 

de depoimentos e manifestações processuais realizadas no ato) e os 

demais registrados, por resumo, no termo de audiência, sendo-lhes 

franqueado o acesso e a visualização da confecção da ata, que, ao final, 

foi conferida e atestada como retrato fiel e integral dos fatos havidos 

durante o ato judicial, sendo dispensada a impressão e assinatura das 

partes e testemunhas nos termos lavrados, facultando-se ao interessado 

imprimir ou copiar os atos diretamente dos meios eletrônicos de consulta 

processual. A requerida concordou co o pedido de desistência da ação, 

razão porque, o MM. Juiz sentenciou: Havendo expressa concordância da 

parte ré nos termos do artigo 485 do CPC, homologo a desistência 

formulada pelo autor, extingo o feito sem julgamento de mérito. Sem custas 

e nem honorarios nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. Operada a 

coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 15h31min 

encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado pelos presentes, que saem intimados de todo o 

decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUZA LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000734-46.2018.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE 

SOUZA LINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. TERMO DE 

AUDIÊNCIA Aos vinte e nove dias do mês de Outubro do ano de 2018, 

nesta cidade e Comarca de Juína, Estado de Mato Grosso, na sala de 

audiências da primeira vara, edifício do Fórum, onde se encontrava 

presente o Excelentíssimo Senhor Juiz FABIO PETENGILL, às 16h30min, foi 

declarada aberta a presente audiência de nos autos da Ação de nº 

1000734-46.2018.8.11.0025- PJE. Ausentes as partes a solenidade. O 

MM. Juiz sentenciou: “ Havendo ausência das partes ao ato processual, o 

que contraria o carácter de celeridade e oralidade do procedimento 

sumaríssimo, e não havendo provas suficiente da litigância de má fé , da 

parte autora, afasta-se a incidência enunciado no 90 do FONAJE, que 

justifica-se a extinção da ação nos termos do artigo 58 da lei n° 9.099/95. 

Sem custas e nem honorários nos termos do artigo 55 da lei n° 9.099/95. 

Operada a coisa julgada, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Cumpra-se”. Nada mais. Encerrou-se às 16h51min 

encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado pelos presentes, que saem intimados de todo o 

decidido. Fabio Petengill Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-02.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO CARVALHO TELES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE SANTIN RODRIGUES OAB - MT0004206A (ADVOGADO(A))

 

Projeto de Sentença Dispensado o relatório conforme preceitua o artigo 38 

da Lei 9099/95. Cuida-se de ação de cobrança manejada por 

microempresa/empresa de pequeno porte, regularmente cadastrada no 

SIMPLES como detentora das prerrogativas legais de tratamento 

diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição 

da República, que valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a 

presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a 

norma suso mencionada se destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao 

judiciário à empresas individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre 

que ao se analisar de modo mais atento e diligente os autos, é possível 

constatar que a empresa se limitou a juntar a certidão simplificada da junta 

comercial e o comprovante de inscrição junto a receita federal, deixando 

de observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 1351 e 1412 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ação sujeita ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e tenta se 

utilizar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como se 

fosse um balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, 

com a vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O 

que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei 

especial tem finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que 

se valendo de sua alegada qualificação tributaria inicial, propôs a presente 

ação sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características 

e exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 
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inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o que a empresa aqui 

enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se pretende realizar suas 

cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, recolhendo custas e 

dispensando-se das exigências documentais que o rito mais simplificado 

comporta para qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, 

c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas 

nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se 

e, transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Leidiane Correia da 

Silva Juíza Leiga 1 “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). 2 “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA). Vistos, Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/95, perante o 

Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

preferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos 

autos e da sentença proferida, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 26 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PIRES FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

IDEAL PRODUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

14/12/2018 às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001377-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E BRAVO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAILY COUTINHO FIGUEIRA OAB - MT0017200S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATUALY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Projeto de Sentença Dispensado o relatório conforme preceitua o artigo 38 

da Lei 9099/95. Cuida-se de ação de EXECUÇÃO manejada por 

microempresa/empresa de pequeno porte, regularmente cadastrada no 

SIMPLES como detentora das prerrogativas legais de tratamento 

diferenciado, como consagrado pelos arts. 170, IX e 179 da Constituição 

da República, que valendo-se do permissivo inserto no art. 74 da Lei 

Complementar nº 123/2006 (Estatuto das MicroEmpresas), ajuizou a 

presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, já que a 

norma suso mencionada se destina a facilitar/desburocratizar o acesso ao 

judiciário à empresas individuais e de pequeno porte econômico. Ocorre 

que ao se analisar de modo mais atento e diligente os autos, é possível 

constatar que a empresa se limitou a juntar a certidão simplificada da junta 

comercial e o comprovante de inscrição junto a receita federal, deixando 

de observar as seguintes normas esculpidas nos Enunciados 1351 e 1412 

do FONAJE, que exigem para a comprovação da legitimidade das 

sociedades microempresárias no polo ativo das ações processadas pelo 

rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante da qualificação 

tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao pedido inicial o 

documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto da demanda; (iii) 

sejam as sociedades empresarias representadas, em todos atos 

processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou seu sócio 

dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de figurar 

como autora em ação sujeita ao rito especial dos Juizados Especiais, a 

mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma e tenta se 

utilizar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, como se 

fosse um balcão de protestos, cobranças e recuperações de créditos, 

com a vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para isso. O 

que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei 

especial tem finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que 

se valendo de sua alegada qualificação tributaria inicial, propôs a presente 

ação sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características 

e exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 

revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 
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existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o que a empresa aqui 

enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se pretende realizar suas 

cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, recolhendo custas e 

dispensando-se das exigências documentais que o rito mais simplificado 

comporta para qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, 

c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas 

nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se 

e, transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Leidiane Correia da 

Silva Juíza Leiga 1 “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). 2 “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA). Vistos, Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/95, perante o 

Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

preferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos 

autos e da sentença proferida, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 26 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-62.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOLA TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença 

apresentado pela parte vencedora na ação de cobrança indevida e cujos 

cálculos estão discriminados, razão porque, determino a intimação da 

executada para cumprir voluntariamente a sentença no prazo de 15 dias, 

sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários no percentual 

de 10% sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, §1º). Em atenção 

a manifestação ID 11626937 DETERMINO que seja retirado o nome do 

Autor dos Serviços de Proteção ao Crédito – SPC, SERASA e congêneres 

no prazo de 05 dias uteis sob pena de fixação de multa de R$ 500,00 

diário ate limite maximo de 5.000,00 mil. Caso devedor não efetue, no 

prazo legal o depósito do montante discriminado, deverá a credora 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento da 

credora, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida. Efetivada a 

penhora, poderá a executada apresentar impugnação (CPC, art. 525), que 

não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, proceda-se a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Juína/MT, 26 de outubro de 2018. Leidiane 

Correia da Silva Juíza Leiga VISTOS, Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei nº 9.099/95, perante o Juizado Especial desta 

Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão preferida foi submetida ao 

Juízo para apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença 

proferida, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a 

decisão para que produza seus legais efeitos. Publique-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Juína/MT, 26 de outubro de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-19.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA EDWIGES INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS ORGANICOS DE 

JUINA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUIZEDEQUI BENTO DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000417-19.2016.8.11.0025. REQUERENTE: SANTA EDWIGES INDUSTRIA 

E COMERCIO DE RESIDUOS ORGANICOS DE JUINA LTDA - EPP 

REQUERIDO: MELQUIZEDEQUI BENTO DIAS Projeto de Sentença 

Dispensado o relatório conforme preceitua o artigo 38 da Lei 9099/95. 

Cuida-se de ação de cobrança manejada por microempresa/empresa de 

pequeno porte, regularmente cadastrada no SIMPLES como detentora das 

prerrogativas legais de tratamento diferenciado, como consagrado pelos 

arts. 170, IX e 179 da Constituição da República, que valendo-se do 

permissivo inserto no art. 74 da Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto 

das MicroEmpresas), ajuizou a presente demanda no âmbito dos Juizados 

Especiais Cíveis, já que a norma suso mencionada se destina a 

facilitar/desburocratizar o acesso ao judiciário à empresas individuais e de 

pequeno porte econômico. Ocorre que ao se analisar de modo mais atento 

e diligente os autos, é possível constatar que a empresa se limitou a juntar 

o Contrato Social da EMPRESA e uma consulta publica do cadastro da 

empresa , deixando de observar as seguintes normas esculpidas nos 

Enunciados 1351 e 1412 do FONAJE, que exigem para a comprovação da 

legitimidade das sociedades microempresárias no polo ativo das ações 

processadas pelo rito sumaríssimo que (i) seja apresentado comprovante 

da qualificação tributária atualizada da sociedade; (ii) seja acostado ao 

pedido inicial o documento fiscal que se refere ao negócio jurídico objeto 

da demanda; (iii) sejam as sociedades empresarias representadas, em 

todos atos processuais, inclusive audiência, pelo empresário individual ou 

seu sócio dirigente. Vale dizer: a pretexto de usar da prerrogativa legal de 

figurar como autora em ação sujeita ao rito especial dos Juizados 

Especiais, a mencionada pessoa jurídica desfigurou a finalidade da norma 

e tenta se utilizar da gratuidade genérica das ações do rito sumaríssimo, 

como se fosse um balcão de protestos, cobranças e recuperações de 

créditos, com a vantagem de não se ter de recolher custas judiciais para 

isso. O que é sintomático e essencial ficar claro é que o rito criado pela lei 

especial tem finalidade bastante distinta da buscada pela demandante, que 

se valendo de sua alegada qualificação tributaria inicial, propôs a presente 

ação sob o pálio da gratuidade, ignorando todas as demais características 

e exigências que a legislação criou para que pessoas jurídicas residissem 

em juízo como autoras nos JEC´s. Em excelente digressão sobre a 

finalidade dos Juizados Especiais e seu desvirtuamento crescente, o 

Desembargador sul-mato-grossense, Rêmolo Letteriello, assinala: “O 

desvirtuamento do principal objetivo da justiça do cidadão, que sempre foi 

o de dirimir conflitos existentes entre pessoas físicas hipossuficientes, 

pela via da conciliação ou através de um procedimento absolutamente oral, 

simples, informal, célere e gratuito, iniciou-se com a edição da Lei 9.841/99 

(Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte) que conferiu 

às microempresas, pessoas jurídicas, legitimidade para proporem ações 

nos juizados especiais cíveis. A Lei complementar 123/06 (art. 89) 
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revogou expressamente a Lei 9.841/99 e nada obstante manter a 

legitimidade ativa das microempresas nos juizados, ampliou a deturpação 

do escopo da instituição, estendendo tal legitimidade também às empresas 

de pequeno porte (artigo 74). (...) Essas leis, a par de ferir de morte a 

própria razão da lei de pequenas causas, transformaram os juizados em 

ativos "balcões de cobrança", requintados instrumentos de pressão de 

empresários, empresas e sociedades, algumas, como as microempresas, 

de considerável expressão econômico-financeira (receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 240 mil – artigo 3°, inciso I, da LC 123), outras, como 

as de pequeno porte, de altíssimo faturamento (renda bruta igual ou 

inferior a R$ 2,4 milhões – inciso II). Tais empresas e organizações, sem 

despender um centavo sequer, passaram a se valer dos juizados para o 

recebimento dos seus créditos e acerto dos seus negócios, muitas vezes 

acionando aqueles que deveriam ser os destinatários dessa justiça 

especializada, ou seja, pequenos comerciantes, modestos prestadores de 

serviços, microempreendedores, carentes jurisdicionados, muitos deles 

titulares de direitos patrimoniais de inexpressivo valor. (...) No Mato 

Grosso do Sul, as prateleiras do cartório do antigo Juizado das 

Microempresas da Capital (felizmente extinto), eram organizadas com a 

nominação das empresas-autoras, parecendo que ali se achava instalado 

o “Departamento de Cobrança” dessas firmas que, como tantas outras 

existentes no país podem, perfeitamente, suportar os custos das 

demandas, contratar advogados, sofrer com as formalidades do processo 

e com a morosidade da Justiça, enfim, enfrentar, sem angústia, as 

barreiras profundas arrostadas por cidadãos carentes de recursos de 

toda ordem. (...) O festejado Cândido Rangel Dinamarco, escrevendo 

sobre "O processo nos Juizados das Pequenas Causas", observou que 

"O Juizado é instituído como tribunal do cidadão e em princípio não visa 

oferecer soluções a problemas de empresas ou mesmo associações, mas 

ao indivíduo enquanto tal" ("Juizado Especial de Pequenas Causas", p. 

126, Ed. 1985 - RT). Esse pensamento não destoava da Exposição de 

Motivos da revogada Lei 7.244/84, que registrava que "O Juizado Especial 

de Pequenas Causas objetiva, especialmente, a defesa de direitos do 

cidadão, pessoa física, motivo pelo qual somente este pode ser parte ativa 

no respectivo processo. As pessoas jurídicas têm legitimidade exclusiva 

no pólo passivo da relação processual" (n.16)...” (Franca Decadência, 

J u i z a d o s  E s p e c i a i s  e s t ã o  e m  f l a g r a n t e  d e c l í n i o , 

www.conjur.com.br/2011-jul). Não se está aqui a substituir o legislador, 

que a seu modo e atendendo a conveniências que julgou adequadas, 

promoveu a alteração da norma para ampliar o rol de demandantes ativos 

perante os Juizados Especiais, mas sim a demonstrar que caso queira 

litigar sob o rito sumaríssimo, deve a microempresa comprovar sua 

situação jurídico-tributária atualizada perante o Fisco federal, estadual e 

municipal, e pretendendo discutir negócio jurídico ajustado com seus 

clientes, demonstrar a emissão do documento fiscal correspondente ao 

negócio em debate, e os respectivos recolhimentos, o que a empresa aqui 

enfocada obedeceu ou atendeu minimamente, e se pretende realizar suas 

cobranças em juízo, que o faça sob o rito ordinário, recolhendo custas e 

dispensando-se das exigências documentais que o rito mais simplificado 

comporta para qualificação da parte autora. Sendo assim, JULGO EXTINTA 

A PRESENTE AÇÃO, sem resolver seu mérito, com fulcro nos art. 51, IV, 

c/c. art. 8º, II da Lei n. 9.099/95 e do art. 74 da L.C. n. 123/06. Sem custas 

nem honorários, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se 

e, transitada em julgado, arquive-se. Às providências. Leidiane Correia da 

Silva Juíza Leiga 1 “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda” (XXVII Encontro – Palmas/TO). 2 “A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente” (XXVIII Encontro – Salvador/BA). Vistos, Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/95, perante o 

Juizado Especial desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

preferida foi submetida ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos 

autos e da sentença proferida, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, HOMOLOGO a decisão para que produza seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 26 de outubro de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001335-86.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLODIS ANTONIO MENEGAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LIMA (REQUERIDO)

OLHAR CIDADE - VOCÊ BEM INFORMADO SEMPRE - 

http://www.olharcidade.com.br (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

25/01/2019 às 12h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER BARBOSA LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

09/11/2018 às 12h20min. Ressaltando a expedição de Carta de Citação, 

mas sem retorno até a presente data, conforme pode-se ver nos autos, 

deste modo, dispensa nova expedição de citação sendo procedida a 

intimação da audiência retro designada através de advogado constituído 

nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001442-96.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA CANABARRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

09/11/2018 às 13h00min. Ressaltando a expedição de Carta de Citação, 

mas sem retorno do AR até a presente data, conforme pode-se ver nos 

autos, deste modo, dispensa nova expedição de citação sendo procedida 

a intimação da audiência retro designada através de advogado constituído 

nos autos via DJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001463-72.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERITO BRUGNERA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

09/11/2018 às 13h20min. Ressaltando a expedição de Carta de Citação, 

mas sem retorno do AR até a presente data, conforme pode-se ver nos 

autos, deste modo, dispensa nova expedição de citação sendo procedida 

a intimação da audiência retro designada através de advogado constituído 

nos autos via DJE.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-137 EMBARGOS

Processo Número: 1000865-55.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUEL FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA E SILVA PRADO OAB - MT0005289A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLIZE BRUM (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo nº: 

1000865-55.2017.8.11.0025 Embargante: Izaque Ferreira Da Silva 

Embargada: Marlize Brum V I S T O S, Trata-se de embargos à execução 

(rectius: impugnação ao cumprimento de sentença) aviados em apenso a 

pedido de cumprimento de sentença formulado no bojo da ação ordinária 

em que as partes ora litigantes firmaram transação judicial para por fim ao 

litígio existente entre elas, e que teria sido parcialmente inadimplida pelo 

devedor, ora embargante. Somente pelo enunciado inicial, já se dessume 

que a tramitação da presente ação é de todo inadequada e equivocada, 

afinal, como é de sabença comezinha, desde a vigência do CPC/73 após a 

edição das Reformas Processuais de 2006, que a execução de títulos 

judiciais se faz sob o pálio de procedimento sincrético, que se realiza no 

bojo dos próprios autos da ação originária do título exequendo, sem 

necessidade e sem justificativa para distribuição apartada de ações 

incidentais, tais como os embargos à execução. Vele dizer: a execução 

de títulos judiciais é sincrética e não comporta penduricalhos processuais 

incidentais, não havendo motivo, nem razão para o processamento da 

manifestação/defesa do executado fora dos autos principais. Dito isso, 

determino o cancelamento da distribuição dos presentes embargos à 

execução, com o traslado integral das peças processuais aqui produzidas 

para o caderno processual original, isto é, para a ação onde se realiza o 

c u m p r i m e n t o  d e  s e n t e n ç a  o b j e t o  d e  i m p u g n a ç ã o 

(8010060-18.2012.8.11.0025). Independente de tal diligência, afirma o 

devedor/executado, que o cumprimento de sentença não merece guarida 

e deve ser extinto de plano, porque a pretexto de pretender o cumprimento 

do acordo judicial que teria sido descumprido pelo embargante/executado, 

formulou pedido de condenação dele em perdas e danos, aduzindo fatos 

posteriores à avença homologada pelo juízo e que deu ensejo ao título 

executivo que aparelha a pretensão ora em comento. Resumidamente, 

afirma o devedor que em fevereiro de 2012 compareceram as partes no 

JEC desta Comarca e acabaram por entabular composição judicial nos 

seguintes moldes: (a) a embargada obrigou-se a pagar ao embargante a 

quantia de R$2.560,00, divididos em 8 parcelas de R$320,00 cada, 

iniciando em 15/03/2012 e terminando em 15/10/2012; (b) em 

contrapartida, o embargante restituiria à embargada uma moto e um 

cheque que havia recebido como pagamento pelos serviços prestados, 

assim como, efetuaria reparos nos serviços inicialmente contratados, sem 

ônus para a embargada, no período de 26 a 30 de fevereiro/2012, desde 

que não fosse necessário adquirir materiais ou houvesse mudança do 

serviço combinado entre as partes. Prossegue narrando que as duas 

partes cumpriram seus encargos na avença e por isso deu por extinta a 

relação jurídica com a embargada, que, todavia, alguns meses após a 

celebração, já havia anunciado em juízo o suposto descumprimento do 

acordo judicial, fato esse que ele não chegou a tomar conhecimento, 

simplesmente porque o feito quedou-se paralisado, sem qualquer 

diligência, por nada menos que 4 anos. Assinala que somente após todo 

esse tempo, instada a se manifestar de modo efetivo a fim de impulsionar 

o feito, é que a autora do pedido de cumprimento de sentença teria 

constituído advogado nos autos, que ao reverso de se limitar a pedir a 

execução da avença supostamente inadimplida, formulou pedido novo, 

englobando supostas perdas e danos que teria sofrido pela desobediência 

do pacto pelo ex adverso. Compulsando os autos, claramente se denota 

que a execução da avença supostamente não adimplida, demanda dilação 

probatória e não se cuida de uma mera conversão de obrigação de fazer 

em obrigação de dar (indenizar) como erroneamente vem sendo 

processado ao longo do tempo. Aliás, em dezembro de 2012, quando 

noticiou o inadimplemento da obrigação, a autora formulou de modo correto 

a pretensão que buscava alcançar, isto é, a execução da obrigação de 

fazer às expensas do devedor, e a conversão da obrigação inicial em 

perdas e danos, que, obviamente, demandavam provas e demonstração, 

tanto que indicou testemunhas a comprovar o que alegava. Sabe-se lá 

porque motivos, seu pedido foi solenemente ignorado, os autos foram ao 

arquivo por 4 anos, e, de repente, ao retomar o impulso processual, o que 

se fez foi converter e atualizar em dinheiro valores não se sabe de onde 

extraídos, o que demonstra o quão bagunçada e equivocada é a 

tramitação desse processo. Em primeiro plano, afaste-se a alegação de 

preclusão ou possível prescrição da pretensão executiva, na medida em 

que, se desídia houve por parte da embargada, ela somente pode ser 

reconhecida no período de fevereiro/2012, quando os reparos deveriam 

ser feitos, até dezembro de 2012, quando ela anunciou que o pactuado 

não havia sido devidamente honrado. A partir disso – repita-se, não há 

justificação alguma nos autos – o pedido de execução da sentença entrou 

em um estado letárgico, contemplando anos para ser analisado, mais 

outros anos para ser desarquivado e redistribuído, somente vindo a lume 

um ato decisório em novembro de 2016, isto é, 3 anos e 11 meses depois 

que a parte formulou o pedido de execução da avença, o que, por obvio, é 

erro da máquina judiciária e não pode servir de argumento para 

reconhecimento de decurso do tempo como marco a delimitar prazos para 

o exercício de direitos potestativos pelas partes interessadas. Desse 

modo, não há que se falar em preclusão do direito de executar a dívida, 

nem tampouco de prescrição intercorrente, porque nenhum dos dois 

fenômenos ocorreu na hipótese. Por outra feita, como já salientado acima, 

o pedido corretamente formulado em dezembro de 2012, após 4 anos de 

dormitação, passou a ser tratado como se fosse execução de obrigação 

de dar, sem que tenha havido qualquer decisão convertendo a obrigação 

de fazer em indenizar, como também sem que sequer tenha o devedor 

sido auscultado acerca das alegações da credora, sobre o aventado 

inadimplemento da obrigação. Dito isso, há que se pontuar que a 

conversão da obrigação de fazer em indenizar está prevista 

expressamente no ordenamento jurídico, desde o CPC anterior (art. 461) e 

manteve-se quase que idêntica redação no CPC vigente (art. 497), 

entretanto malgrado ela possa ser feita desde logo, demanda 

demonstração de: (a) impossibilidade de cumprimento da obrigação 

específica; (b) inutilidade da obrigação de fazer e a conversão das perdas 

e danos como meio mais eficaz à consecução do dever inadimplido. Nesse 

sentido: “4. Nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, verificada a 

impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, objeto da ação, é 

possível a conversão em perdas e danos, independentemente de pedido 

explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença. 5. Na hipótese 

dos autos, a alegação de perda do bem, suscitada em contestação, abre o 

contraditório, de forma que deve o juiz apreciar a real impossibilidade 

prática de cumprimento da tutela específica, bem como as eventuais 

excludentes de responsabilidade quanto às perdas e danos (STJ, REsp 

1358726/RJ, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, DJe 20.05.2014). Desse 

modo, é óbvio que o pedido formulado recentemente, de atualização do 

crédito – sabe-se lá qual crédito, já que as perdas e danos foram arbitraria 

e unilateralmente fixadas pela própria autora – está equivocado, assim 

como errôneo é todo procedimento que o segue, na medida em que há, 

primeiramente, que se discutir se a resolução da obrigação de fazer em 

perdas e danos era cabível na hipótese, para somente ao depois aferir-se 

e quantificar-se a eventual indenização. Portanto, havendo nítida 

controvérsia sobre a existência do inadimplemento da obrigação de fazer 

acordada entre as partes, assim como sendo essencial que reste 

demonstrado pela exequente a impossibilidade de que os reparos fossem 

realizados pelo devedor e a comprovação dos gastos com terceiros e com 

materiais, que, alegadamente, consistiriam as perdas e danos reclamadas, 

e diante o caráter especial do rito sumaríssimo, que mesmo em sede 

executória, privilegia a oralidade e a concentração de atos processuais, 

designo audiência de instrução para o dia 05/11/2018, às 17h, devendo as 

partes serem intimadas a comparecer, acompanhadas de testemunhas, 

por meio de seus advogados constituídos. Publique-se. Juína (MT), 25 de 

outubro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001668-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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W. D. S. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

ELIANA LIMA DOS SANTOS VASCONCELOS OAB - 223.677.478-81 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. V. (RÉU)

 

Vistos. RECEBO a petição inicial uma vez que estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Pretende-se, no 

presente feito executar, simultaneamente, as verbas alimentares não 

pagas pelo executado, pelo rito do artigo 528, §3º e §7º do Código de 

Processo Civil e o débito alimentar pretérito pelo rito do artigo 528, §8º e 

artigo 530 do mesmo Codex. Desta feita é inadmissível a cumulação de 

ritos nos mesmos autos como preconiza o artigo 531, § 1º do CPC, bem 

como a fim de evitar o tumulto processual e a confusão de parcelas 

vencidas há mais de três meses, com parcelas vencidas recentemente. 

Assim ensina Maria Berenice Dias: A cobrança dos alimentos definitivos 

pode ser levada a efeito nos mesmos autos, seja por meio do cumprimento 

da sentença ou da execução por coação pessoal. Pretendendo o credor 

fazer uso de ambos os procedimentos, isto é, quando quiser cobrar tanto 

as parcelas vencidas há mais de três meses como a dívida recente, mister 

que o pedido de execução sob a modalidade de prisão seja veiculado em 

apartado. Nos mesmos autos será buscado o cumprimento da sentença. A 

diversidade de rito entre as duas formas de cobrança certamente 

retardaria o adimplemento da obrigação se processadas em conjunto. No 

mesmo teor infere os julgados do vanguardista Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul: AGRAVO DE INSTRIMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

CUMULAÇÃO DE RITOS. INVIABILIDADE. Em execução de alimentos é 

inviável cumular o rito da prisão com pretensão de penhora. Precedentes. 

NEGARAM PROVIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70069092088, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, 

Julgado em 07/07/2016) (Original sem destaque). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 732 DO CPC. 

Não obstante os argumentos dos agravantes, não cabe, aqui, a penhora 

pretendida, a ser discutida em ação de execução pelo rito do art. 732, e 

não do art. 733 do CPC. NEGADO SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento 

Nº 70064008683, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 19/03/2015) – (Original sem 

destaque). Nesta toada, DEFIRO o processamento da execução do débito 

alimentar relativo aos últimos três meses e, para tanto, determino a 

intimação da parte executada para que, em três (03) dias, efetue o 

pagamento das três últimas prestações alimentícias que se encontram em 

atraso, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de ser-lhe decretada a prisão civil. Contudo, INDEFIRO, neste mesmo 

feito, o processamento da execução do débito alimentar pretérito, pelo fato 

de que, a meu entender, em interpretação a contrario sensu do artigo 780 

do Estatuto Adjetivo Civil, tal cumulação é vedada, conforme preconiza o 

artigo 531, § 1º do mesmo códex, além do que pretende evitar o tumulto 

processual. Desta forma, deverá a parte interessada executar a dívida 

que perdeu o caráter emergencial em processo executivo autônomo, 

devendo para tanto observar os requisitos legais. CIÊNCIA ao MPE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001186-98.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Raquel Ferreira Diogo (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Ao vigésimo quinto 

dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 16h30min, nesta 

cidade de Mirassol D’Oeste/MT, na sala de audiências da Primeira Vara, 

onde se encontravam presentes a Excelentíssima Senhora Doutora 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, MMª. Juíza de Direito, comigo Estagiária 

de Direito, nomeada Oficial Escrevente para o ato, a quem o MMª. Juíza 

ordenou que, após as formalidades de estilo, levasse a público o pregão 

da audiência de instrução e julgamento, nos Autos nº 

1001186-98.2018.8.11.0011. Feito o pregão, certificou-se a presença da 

parte autora, da DPE, do MPE e do requerente. Aberta a audiência, restou 

infrutífera ante a redesignação para 29/11/2018 às 16h00min, conforme ID 

nº16094892. A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte decisão: 

“Vistos. (I) Considerando a decisão do ID nº16094892, redesigando 

solenidade para 29/11/2018, às 16h, devendo a Secretaria de Vara 

expedir o necessário para realização do ato, inclusive, contatar o 

advogado nomeado quanto à possibilidade de comparecimento diante das 

várias redesignações; se não se puder fazer presente, CONCLUSOS à 

revogação da nomeação. CUMPRA-SE. Saem os presentes intimados.” Eu, 

____ (Andreia Fernanda Lemes Rojas), Estagiária de Direito, nomeada 

Oficial Escrevente para o ato, o digitei, encerrada às16h25min. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito Jose Dias da Cruz 

Dr. Marcus Vinicius Esbalqueiro Requerente Defensor Público Dr. Saulo 

Pires de Andrade Martins Promotor de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001236-27.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ETEVALDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) para comparecer na audiência de Instrução 

designada para o dia 27/11/2018, às 16H30MIN, fazendo-se acompanhar 

da parte autora e testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado em no 

máximo 15 (quinze) dias antes da solenidade, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001660-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. B. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILDA MARIA DE OLIVEIRA BRITO OAB - 050.683.301-16 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001660-69.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS RÉU: HYTAMAR 

BRITO MEDEIRO REPRESENTANTE: HILDA MARIA DE OLIVEIRA BRITO 

Vistos. Com o olhar volvido à tentativa de conciliação entre as parte, pois 

além de fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos. Com 

supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC, e ainda, da norma ínsita na 

Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, de modo 

que DESIGNO Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 29/11/2018 às 

14h30min. CITE-SE a parte requerida para que compareça à solenidade 

supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, devendo a parte ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade, 

deverá a parte demandada, caso não detenha interesse na 

autocomposição, informar por meio de petição, com antecedência de até 

10 (dez) dias antes da audiência. Designada a audiência, INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC. As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 
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homologação. Não obtida a autocomposição, sairá à parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

Ademais, cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Após, remeta-se os autos para a 

Secretaria da Vara Unificada/Juizado Especial desta Comarca, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço n. 001/2012-NPMCSC. Registre-se que no ato da intimação deverá 

o sr. Oficial de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de 

constituir advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 26 de outubro de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001412-06.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 14/12/2018 às 13h40min, com o(a) perito(a) Dr(a). Luiz Carlos Pieroni, 

fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual deverá portar laudos e 

receituários médicos que possuir, conforme determinado pela Portaria n. 

86/2017 – CA, sendo facultada às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000514-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATADOURO UNIAO LTDA - ME (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000514-90.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, MATADOURO UNIAO LTDA - ME 

Vistos. DEFIRO a cota ministerial de ID 16225473, para o fim de designar 

audiência de conciliação para o dia 06/11/2018 às 13h30min. Ademais, 

postergo a análise do pleito de ID 15986036 para análise na audiência 

referida, até porque o requerido Matadouro ainda não obteve licença de 

operação da Sema, estando, portanto, ainda impossibilitado de voltar as 

atividades normais ante a irregularidade apontada. INTIMEM-SE todos via 

seus patronos. INTIME-SE o Sr. Sérgio R. do Nascimento, Médico 

veterinário da Prefeitura Municipal de Mirassol D` Oeste/MT. CUMPRA-SE. 

Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 188576 Nr: 2422-78.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Aparecida dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora para indicar bens à penhora, 

bem como valor atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão nos termos do artigo 921, III, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 596 Nr: 141-14.1997.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS S/A PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrey Juliano Dovidio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 102 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para efetuar o 

pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25.00 (vinte 

e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do 

TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do 

mandado de intimação da parte requerida , devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 193255 Nr: 3179-72.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Caires Bezerra - EPP, Maria Caires 

Bezerra, Joaquim Alves Bezerra, Laiane Fernanda Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO 

- OAB:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls.,235 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para que, querendo, se 

manifeste, acerca dos embargos declaratórios de fls. 202/210, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259124 Nr: 1476-33.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

43/50, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 31 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 263370 Nr: 3321-03.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minerva S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Manoel Gomes Junior - 

OAB:123351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

69/73, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 31 de Outubro de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO
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 Gestora Judiciária

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119788 Nr: 3396-23.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wirlene Rossin Silva Vaconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3396-23.2010.811.0011 Código 119788

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste-MT

PARTE REQUERIDA: Wirlene Rossin da Silva Vasconcelos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Wirlene Rossin Silva Vaconcelos, Cpf: 

41599047187, Rg: 579.316 SSP MT Filiação: Divino Jose da Silva e Maria 

das Graça R. Silva, data de nascimento: 14/06/1969, brasileiro(a), natural 

de Imburena-ES, casado(a), Endereço: Rua Amadeu Teles Tamandaré Nº 

2.159, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,48 ( Quinhentos e quarenta e cinco Reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236013 Nr: 752-97.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSMB, RMdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 752-97.2016.811.0011 Código 236013

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Rep. Legl. Juliana Shizuko Matsushima Borges

PARTE REQUERIDA: João Ricardo de Paula

INTIMANDO(A, S): Executados(as): João Ricardo de Paula, Cpf: 

96958278100, Rg: 1293012-1 SSP MT Filiação: João de Paula e de Vonilde 

Belcari de Paula, data de nascimento: 10/05/1984, brasileiro(a), natural de 

Santo André-SP, casado(a), comerciário, Endereço: Rua Mariano 

Rodrigues Paiva, Nº 3.101, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'Oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,63 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

sessenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 241116 Nr: 3486-21.2016.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdencia Social dos 

Servidores de Mirassol D´Oeste- Mirassol -Previ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JUNIOR - OAB:67287, MARCELO ANTONIO DA SILVA - OAB:21332/O

 INTIMAR o procurador da parte requerida para pugnar o que de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral.Conforme r. Decisão de fl. 127

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 250666 Nr: 3355-12.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcus Kimio Ikuta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00( vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação da parte requerida, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 247627 Nr: 1932-17.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUABI NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Silvio Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00( vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação da parte requerida, devendo juntar aos autos o 

comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001233-72.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VLANDESTEM MARCUCCI (REQUERENTE)

WLANDEMIR MARCUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO RISSI JUNIOR OAB - SP220682 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUPERINI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora a fim de que considerando o decurso 

do prazo de 48 horas da notificação, para que adote as providencias 

cabíveis, conforme determinação de ID nº 15038742. Mirassol d'Oeste/MT, 

31 de outubro de 2018. Kátia Fernanda Pereira Moretti Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000547-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JA GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - ME (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, impulsiono o feito, 

para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo legal, sobre o prosseguimento de feito . Mirassol 

D'Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. Kátia Fernanda Pereira Moretti 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001133-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 06/12/2018, às 

10:10 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001168-77.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE FATIMA GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimar o advogado da parte autora que foi designado o dia 06/12/2018, às 

09:30 horas, para a realização de perícia médica pela médica Dr.ª Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, no Fórum local. Deverá o douto causídico 

informar a parte autora para que compareça à pericia designada munido 

dos seguintes itens: medicação que está utilizando, receita médica 

atualizada, exames complementares que identifiquem sua patologia e 

documento com foto para identificação. Outrossim, faculta-se, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos e formulação de 

quesitos a serem respondidos pela expert.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172190 Nr: 4312-86.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPS, RASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21384/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4312-86.2012.811.0011 Código 172190

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Rep. Legl. Luzia Godinho Pereira Sampaio

PARTE REQUERIDA: Nilson Sebastião da Silva

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Nilson Sebastião da Silva, Cpf: 

43261574100, Rg: 867.023 SSP MT Filiação: Izolina Maria de Oliveira, data 

de nascimento: 10/07/1972, brasileiro(a), natural de Gurinhatã-MG, 

casado(a), funcionário público municipal, Endereço: Assentamento Br e 

60, Gleba São José União Km 114, Bairro: Estância Mineirinho - 

9.9614-6674 Ou 9.9614-0907, Cidade: Matupá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,23 ( Quinhentos e cinquenta Reais e vinte e 

três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo 

do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que 

o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de outubro de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253624 Nr: 5049-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Bernardes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5049-16.2017.811.0011 Código 253624

ESPÉCIE: Ação de Embargos

PARTE REQUERENTE: Angela Bernardes da Silva

PARTE REQUERIDA: Banco do Brasil S A

INTIMANDO(A, S): Embargante: Angela Bernardes da Silva, Cpf: 

22173436880, Rg: 28599470 SSP SP Filiação: Julio Ramos Bernardes da 

Silva e de Elizabeth das Graças Milanez da Silva, data de nascimento: 

31/08/1981, brasileiro(a), natural de Jales-SP, solteiro(a), dentista, 

Endereço: Rua 28 de Outubro, Nº 2.773, Apto. 02, Bairro: Centro, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze Reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o 

NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias 

implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC -TJMT.. Eu, 

Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 30 de outubro de 2018.
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 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250834 Nr: 3444-35.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana dos Santos Silva, SVAM, Reginaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Andrade Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O

 Intimar o advogado do autor para apresentar memoriais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249599 Nr: 2869-27.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival de Lima Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A, Kirton Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:6611/MS, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 322, cujo 

teor transcrevo:"Vistos em correição.

Defiro pedido postulado à fl. 321, deste modo concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para a juntada da proposta de adesão ao contrato de seguro 

de vida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251088 Nr: 3579-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santino Comercial e Distribuidora, Importação Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Tapajós Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Karina Guirella 

Lombardi - OAB:SP/130.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 164832 Nr: 2627-44.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio de Orlando, Maria Divina do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para se manifestar nos autos, uma vez que 

fluiu o prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 132942 Nr: 1862-10.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agamenn Alves da Silva, Rosangela Alves da Silva, 

Valdecir Rodrigues de Oliveira, Rosilene Alves da Silva Oliveira, Ademar 

Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora de que a planilha discriminando os 

valores devidos a cada herdeiro deve ser confeccionada de acordo com 

os cálculos homologados de fls. 207/2018, nos termos das r. Decisões de 

fls. 243 e 249, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 229082 Nr: 1315-28.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. Zorzi - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Mazoti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Paula de Sousa - 

OAB:17437/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de intimação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias, de acordo com o provimento 07/2017. 

Enviando o comprovante de deposito para posterior cumprimento do 

mandado. Informo que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 

horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240490 Nr: 3146-77.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilton Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca dos Embargos 

Monitórios ofertada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 146260 Nr: 4520-07.2011.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anésio Mazário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonia Delphino Mazário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Douglas Alves da Cruz - OAB:5059, Nilson Tomaz da 

Silva Junior - OAB:23.151, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor acerca da R. Decisão de fls. 327/328, cujo 

dispositivo transcrevo:"...Posto isso, dou prosseguimento ao feito e, por 

corolário, determino a inclusão do nome do Sr. Olímpio Mazário no polo 

inventariado, devendo ser retificado a capa dos autos. Outrossim, 

determino a intimação do inventariante para que retifique as primeiras 

declarações, no prazo de 15 (quinze) dias, em razão do falecimento do 

viúvo meeiro Sr. Olímpio Mazário. Com a apresentação das primeiras 

declarações devidamente retificadas, intimem-se as Fazendas Públicas 

para que se manifestem, no prazo legal do art. 626 e ss. do CPC. ...". Bem 

como intimá-lo ainda para que forneça o atual endereço dos herdeiros 

Abraão da Silva Mazário e Elaene da Silva Mazário, para que esta 

secretaria efetue vossas citações. Intimá-lo tambem para providenciar o 

recolhimento de guia de distribuição de carta precatória, que será 

encaminhada à comarca Várzea Grande - MT com a finalidade de citação 

da herdeira Maria Mazário Sabino, devendo juntar aos autos os originais 

das guias e comprovantes de recolhimento, para posterior envio a 

comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-98.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MELO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 15803730, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Ademais, considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento total da condenação, e, ante o teor 

do petitório de id nº 15803735, determino: I – A conversão da ação para 

Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de 

seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos mencionados serão 

contabilizados em dias corridos, afastando-se da sistemática trazida com 

o advento do Novo Código de Processo Civil, conforme entendimento 

consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De tudo cumprido e 

certificado, CONCLUSOS. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 09 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010151-19.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR IZIDORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16231307. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 31 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000036-19.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES N DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16232900. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 31 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS MARIA DA SILVA DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 16239038. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 31 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-48.2012.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO RAFAEL LONGONI COSTA (REQUERENTE)

VILMA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MAYKELAINE LONGONI COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA FOTO E VIDEO - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON RICARDO AMIZO OAB - MT0007813A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a intimação dos advogados das 

partes acerca da R. Decisão de Id. 16235030, bem como a parte autora a 

fim de informar que encontra-se disponível para retirada nesta Serventia a 

Certidão deferida pela sentença retro mencionada. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 31 de outubro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-21.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARVALHO MONTEIRO LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que as partes pugnaram pela instrução processual, 

e diante da necessidade de elucidar o conflito, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, às 14h30min, 

sendo que as testemunhas comparecerão ao ato levadas pelas partes 

que as tenham arrolado, sob pena de preclusão (artigo 34, caput, Lei 

Federal n.º 9.9099/95). O requerimento para intimação das testemunhas 

DEVERÁ ser apresentado no mínimo 05 (cinco) dias antes da data 

designada para realização da solenidade (artigo 34, §1º, Lei Federal n.º 

9.9099/95). INTIMEM-SE, consignando as advertências legais. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 30 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001686-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARDOSO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO APARECIDO SILVA (EXECUTADO)

TULIO MARCOS CASADO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 26 de Fevereiro de 2019 às 

14:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-54.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TEODORO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000454-54.2017.8.11.0011. REQUERENTE: ANTONIO TEODORO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por ANTONIO TEODORO 

DA CONCEICAO em desfavor de VIVO S.A., ambos qualificados, sob o 

fundamento de uma negativação indevida de modo que pleiteia a 

declaração de inexistência dos débitos, exclusão do nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como indenização por danos morais. 

Realizada audiência de conciliação, não logrou êxito. Em sede de 

contestação, a ré apresentou contrato assinado com indicação de ter sido 

celebrado pelo autor, juntamente com extrato de ligações e faturas 

supostamente enviadas ao cliente. Impugnada a contestação, o autor 

indicou pela necessidade de perícia técnica por desconhecer a assinatura 

constante do contrato. Os autos vieram conclusos. Relatório dispensado, 

nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. De pronto, 

patente a aplicação do artigo 355, inciso I do NCPC. PERÍCIA Primeiramente, 

importante destacar que de um lado tem-se o autor indicando pela 

inexistência de contratação dos produtos oferecidos pela ré com 

interesse em realização de perícia para identificar a diferença nas 

assinaturas; de outro lado tem-se a ré que arguiu pela contratação efetiva 

de uma linha telefônica móvel. Compulsando os autos, verifica-se que a 

matéria envolvida aponta para a necessidade de realização de perícia 

técnica. Consigne-se: “TJ-DF – Apelação Cível do Juizado Especial ACJ 

20150610119487 (TJ-DF) Data de publicação: 19/05/2016 Ementa: 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVELS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE 

FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR A 

AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. 

INCOMPETÊNCIA EM FACE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Havendo alegação de falsificação de 

assinatura do contrato que poderia por fim à presente ação de execução, 

somente podendo ser comprovada tal assinatura por conhecimentos 

técnicos, a realização da prova pericial mostra-se indeclinável à aferição 

da alegada falsidade, que por envolver matéria complexa afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 

processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3º. E 51, inciso II, da 

Lei 9099/95. 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos 

seus próprios fundamentos. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, 

na forma do artigo 46 da Lei 9099/95. Condenado o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) do valor da causa, os quais ficarão suspensos em 

virtude da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.”. Por conclusão, 

presente está a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade 

de realização da perícia técnica já requerida pelo autor visando comprovar 

a disparidade entre as assinaturas do autor e constante do contrato. 

Frente ao exposto, dada a complexidade da matéria e a necessidade de 

produção de prova pericial, em respeito ao contraditório e ampla defesa, e 

a fim de resguardar os direitos das partes, opino pela extinção do 

processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II da Lei n. 

9.099/95, para que a presente lide possa ser discutida na via ordinária 

adequada. Remeto à apreciação da MM. Juíza Togada, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol D´Oeste, 31 de outubro de 2018. 

Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos etc. Homologo o Projeto de 

Sentença apresentado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com fundamento no 

artigo 51, II da Lei 9.099/95, haja vista a complexidade da demanda. Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, inexistente litigância de má-fé. Nada sendo 

requerido, ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-60.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000128-60.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE GALDINO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida por JOSE GALDINO DOS 

SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., sob o fundamento de 

uma negativação indevida realizada pela empresa ré, sob seu 

desconhecimento, no valor de R$52,69 (cinquenta e dois reais e sessenta 

e nove centavos), incluída pelo contrato n° 872224421000020FI. Pleiteia a 

declaração de inexistência dos débitos, exclusão do nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como indenização por danos morais. 

Deferida a tutela antecipada para exclusão do nome do autor aos órgãos 

de proteção ao crédito e cumprida. O banco réu fora devidamente citado, 

compareceu em audiência de conciliação e apresentou contestação. Em 

preliminar, arguiu pelo indeferimento da inicial pela ausência de extrato 

oficial. No mérito, aduziu pela inexistência de provas quanto ao dano moral 

e inadimplemento do autor de uma obrigação assumida. A autora impugnou 

a contestação, rechaçando a tese da requerida. Os autos vieram 

conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. A controvérsia é singela e não demanda maiores 

elucubrações, pois refere à inexistência de débitos do Requerente, sendo 

aplicável o artigo 355, inciso I, do NCPC. PRELIMINAR Diferentemente do 
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alegado pelo banco réu, não há que se falar em necessidade de extrato 

oficial. Criteriosamente, considera-se que o extrato juntado à exordial faz 

prova quanto à negativação, sendo que caberia ao banco réu, que possui 

acesso aos órgãos de negativação, proceder à contraprova. Certamente, 

nada juntou para demonstrar que a negativação não existiu. Ademais, a 

empresa Boa Vista Serviços é reconhecida nacionalmente como 

prestadora de serviços interligada ao SCPC, possuidora do Cadastro 

Positivo e banco de dados com informações sobre o histórico de 

pagamentos. Assim sendo, afasta-se a preliminar aventada e 

reconhece-se o interesse de agir. MÉRITO NEGATIVAÇÃO INDEVIDA e 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Conforme se depreende 

da documentação acostada aos autos pelas partes e, em alinhamento às 

alegações do autor, a ré procedeu com a inclusão de negativação em 

nome do autor indevidamente. O banco réu alega que não constam provas 

no sentido de que o autor tenha sido vítima de dano moral, somado à 

legalidade na inclusão de seu nome consequente do inadimplemento de 

uma obrigação assumida. Porém, em momento algum comprova sequer a 

existência de relação jurídica eventualmente existente entre as partes, 

tampouco apresentou qualquer documentação que indique a origem do 

referido inadimplemento. Alinhado à isto, tem-se que o autor juntou todos 

os documentos que estavam em seu poder. De fato, inexistente qualquer 

indício de que o autor tenha efetivamente contratado qualquer serviço 

junto ao banco réu a possibilitar a mencionada negativação. Somado à 

isto, a empresa ré é fornecedora de produtos que é, com reconhecida 

responsabilidade objetiva, tem o dever de providenciar meios de bem tratar 

os consumidores vinculados a si. É o que se extrai da interpretação do art. 

14 da Lei n.º 8.078/1990. Neste sentido, indevida a negativação realizada 

em nome do autor, sendo que conclusivamente, merece ser excluído o seu 

nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como declarada a 

inexigibilidade do débito. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral está 

igualmente presente, uma vez que são evidentes os transtornos causados 

pela negativação indevida realizada pelo banco réu de um valor inexistente 

como débito. Saliente-se que o autor comprovou: o ato ilícito praticado pelo 

réu quando cobrou e negativou por um valor inexistente; o dano, fato que 

lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta do réu ao prejuízo 

proporcionado. Certo que está configurada a responsabilidade do réu pela 

inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência. Veja julgado:em 

Legislação em Modelos e peças “TJ-DF - Ação Cí-vel do Juizado Especial 

ACJ 173823220088070009 DF 0017382-32.2008.807.0009 (TJ-DF) Data 

de publicação: 22/01/2010 Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. 

COBRANÇA DE DÉBITO SEM COMPROVAÇÃO POR CONTRATO. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. 1. A COBRANÇA DE DÉBITO 

À AUTORA, CORRENTISTA DO BANCO RECORRENTE, MOSTROU-SE 

INDEVIDA, NA MEDIDA EM QUE O BANCO NÃO TROUXE NENHUMA 

PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, NO SENTIDO DE QUE HAVIA UM 

CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO DE CHEQUE 

ESPECIAL A RESPALDAR O DÉBITO. 2. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE 

CONSUMO E DEMONSTRADA A INVIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA 

PROVA PELO CONSUMIDOR, O ÔNUS DA PROVA RECAI SOBRE O 

FORNECEDOR DE SERVIÇOS, O QUAL NÃO TERIA DIFICULDADE ALGUMA 

EM TRAZER A PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES E QUE DESCONSTITUIRIA O 

DIREITO DA AUTORA, PORÉM, ASSIM NÃO O FEZ, TORNANDO, DESTA 

MANEIRA, VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DA AUTORA EM SUA INICIAL 

NO SENTIDO DE QUE A COBRANÇA SE REFERE A DÉBITO NÃO 

CONTRATADO. 3. INDEVIDA A COBRANÇA, ILÍCITA A NEGATIVAÇÃO DO 

NOME A GERAR DANO MORAL INDENIZÁVEL, DANO IN RE IPSA, QUE 

INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO, ESTANDO O VALOR ARBITRADO PELA 

JUÍZA MONOCRÁTICA DENTRO DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NAS 

TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO 

TJDFT E EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. 4. O VALOR DA MULTA DIÁRIA TAMBÉM FOI 

APLICADO CORRETAMENTE E DE FORMA RAZOÁVEL, CONSIDERANDO 

QUE A SUA INCIDÊNCIA SÓ SE DARÁ APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, 

COMO CONSIGNADO NA SENTENÇA, POIS, VALOR MENOR NÃO 

ATINGIRIA A FINALIDADE QUE É TRAZER UM RÁPIDO CUMPRIMENTO 

PARA A DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO CABE MAIS RECURSO. 5. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM 

SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO, NA FORMA DO 

ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099 /95. 6. CONDENO O BANCO RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITRO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. 

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em eximir-se da 

responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. No dizer de Yussef Said 

Cahali, “na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à indicação do quantum indenizatório. O 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma instituição bancária de 

grande porte, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, opino pela procedência do pedido inicial 

para: a) manter a tutela antecipada concedida visando a efetiva exclusão 

do nome do autor aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declarar 

por definitivo a inexigibilidade do débito objeto desta demanda; b) condenar 

a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, 

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação ao requerido em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 
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juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 24 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES SOUZA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000133-82.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EUCLIDES SOUZA MOURA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente - EUCLIDES SOUZA MOURA – promove em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. sob o fundamento de que seu nome foi 

negativado no valor de R$132,82 (cento e trinta e dois reais e oitenta e 

dois centavos) pela empresa ré, incluído pelo contrato 0273153194, sendo 

que desconhece a negativação. Pleiteia a exclusão de seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declaração de inexistência da 

dívida e indenização pelos danos morais. Concedida tutela antecipada. 

Citada a empresa requerida, compareceu em sede de audiência de 

conciliação que restou infrutífera. Posteriormente, decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, a ré permaneceu inerte, não tendo a 

autora, por consectário lógico, apresentado impugnação, consoante 

certidão de ID 13314953. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, 

em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Concernente à 

justiça gratuita, opino pelo deferimento diante da declaração de 

hipossuficiência econômico - financeira pelo Requerente, nos termos da 

Lei 1060/50. No mérito, o pedido inicial merece ser julgado procedente, 

pelo que se aplica os efeitos da revelia, à luz do artigo 20 da Lei 9099/95. 

DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS Conforme se depreende da documentação 

acostada aos autos pelo autor e, em alinhamento às suas alegações; a ré 

procedeu com a inclusão de negativação do seu nome indevidamente. 

Indicado na exordial o montante negativado por um débito desconhecido 

do autor e, alegadamente, por um contrato que não existente. Por outro 

lado, a ré não comprovou qualquer relação jurídica existente entre as 

partes, sequer compareceu aos autos com sua defesa. 

Consequentemente, não prova a origem deste suposto débito. De fato, 

inexistente qualquer indício de que o autor tenha efetivamente contratado 

qualquer serviço junto à empresa ré. Somado a isto, a ré é fornecedora de 

produtos e deve bem prestar seus serviços junto aos consumidores. 

Responsável, portanto, por sua conduta negligente e ilegal. 

Indiscutivelmente a ré falhou na prestação de seu serviço ao negativar o 

nome de uma pessoa que não possui contrato de serviços, tampouco foi 

notificada quanto ao eventual débito. Igualmente, por ser fornecedora de 

produtos, a ré tem reconhecida responsabilidade objetiva, tornando-se 

responsável por providenciar meios de bem tratar os consumidores 

vinculados a si. É o que se extrai da interpretação do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Portanto, em vista da ausência processual por parte da ré e 

apresentação de documentos por parte do autor, indevida a negativação 

realizada, sendo que conclusivamente, merece ser excluído o seu nome 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como declarada a 

inexigibilidade do débito. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral 

também está presente, uma vez que são evidentes os transtornos 

causados por uma negativação indevida realizada pela ré de um valor 

inexistente como débito. Saliente-se que o autor comprovou: o ato ilícito 

praticado pela ré quando negativou seu nome por um valor inexistente; o 

dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré 

ao prejuízo proporcionado. Certo que está configurada a responsabilidade 

da ré pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência.em 

Legislação em Modelos e peças A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em 

eximir-se da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se 

pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar 

que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, 

que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de 

“todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu 

pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à 

integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef 

Said Cahali, “na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à indicação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido; no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa de telefonia 

nacionalmente reconhecida, indico a indenização em R$6.000,00 (seis mil 

reais). CONCLUSÃO Diante do exposto, pela aplicação dos efeitos da 

revelia, opino pela procedência do pedido inicial para: a) efetivar a 

exclusão do nome do autor aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como 

declarar a inexigibilidade do débito objeto desta demanda; b) condenar a ré 

ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$6.000,00 

(seis mil reais)., cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a 

partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do 

dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação; julgando extinto o presente feito, com 
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fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao requerido em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 17 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-69.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELENA CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000356-69.2017.8.11.0011. REQUERENTE: JUCELENA CANDIDA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente - 

JUCELENA CANDIDA DA SILVA – promove em desfavor de VIVO S.A. sob 

o fundamento de que seu nome foi negativado no valor de R$136,29 

(Cento e trinta e seis reais e vinte nove centavos) pela empresa ré, sendo 

que desconhece a negativação. Pleiteia a exclusão de seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como declaração de inexistência da 

dívida e indenização pelos danos morais. Citada a empresa requerida, 

compareceu em sede de audiência de conciliação que restou infrutífera. 

Posteriormente, decorrido o prazo para apresentação de contestação, a 

ré permaneceu inerte e, por consectário lógico, a autora não apresentou 

impugnação, consoante certidões de ID nºs 11962025 e 12056340. Os 

autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Concernente à justiça gratuita, opino pelo 

deferimento diante da declaração de hipossuficiência econômico - 

financeira pelo Requerente, nos termos da Lei 1060/50. No mérito, o 

pedido inicial merece ser julgado procedente, pelo que se aplica os efeitos 

da revelia, à luz do artigo 20 da Lei 9099/95. DA INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS Conforme se depreende da documentação acostada aos autos 

pela autora e, em alinhamento às suas alegações; a ré procedeu com a 

inclusão de negativação do seu nome indevidamente. Indicado na exordial 

o montante negativado por um débito desconhecido da autora e, 

alegadamente, por um contrato que não existente. Por outro lado, a ré não 

comprovou qualquer relação jurídica existente entre as partes, sequer 

compareceu aos autos com sua defesa. Consequentemente, não prova a 

origem deste suposto débito. De fato, inexistente qualquer indício de que a 

autora tenha efetivamente contratado qualquer serviço junto à empresa ré. 

Somado à isto, a ré é fornecedora de produtos e deve bem prestar seus 

serviços junto aos consumidores. Responsável, portanto, por sua conduta 

negligente e ilegal. Indiscutivelmente a fornecedora falhou na prestação de 

seu serviço ao negativar o nome de uma pessoa que não possui contrato 

de serviços, tampouco foi notificada quanto ao eventual débito. 

Igualmente, por ser fornecedora de produtos, a ré tem reconhecida 

responsabilidade objetiva, tornando-se responsável por providenciar 

meios de bem tratar os consumidores vinculados a si. É o que se extrai da 

interpretação do art. 14 da Lei n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...)”. Portanto, em vista da ausência processual por 

parte da ré e apresentação de documentos por parte da autora, indevida a 

negativação realizada, sendo que conclusivamente, merece ser excluído o 

seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim como declarada 

a inexigibilidade do débito. DO DANO MORAL Por sua vez, o dano moral 

também está presente, uma vez que são evidentes os transtornos 

causados por uma negativação indevida realizada pela ré de um valor 

inexistente como débito. Neste compasso a autora comprovou: o ato ilícito 

praticado pela ré quando negativou seu nome por um valor inexistente; o 

dano, fato que lhe prejudicou a honra; e, o nexo entre esta conduta da ré 

ao prejuízo proporcionado. Certo que está configurada a responsabilidade 

da ré pela inscrição indevida oriunda de inexistente inadimplência.em 

Legislação em Modelos e peças A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Assim, apesar da tentativa da ré em 

eximir-se da responsabilidade pelos seus atos, ao contrário do que se 

pretende, ficou demonstrada de forma estreme de dúvidas. Vale ressaltar 

que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, 

que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de 

“todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu 

pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à 

integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef 

Said Cahali, “na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral.”. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis 

para o dano moral, é indiscutível que cobranças efetuadas por dívidas 

inexistentes, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível ao requerido, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à indicação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. Portanto, busca-se na espécie fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido; no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Assim, atentando para as doutas e oportunas 

ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às 

peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa de telefonia 

nacionalmente reconhecida, indico a indenização em R$3.000,00 (três mil 

reais). CONCLUSÃO Diante do exposto, pela aplicação dos efeitos da 

revelia, opino pela procedência do pedido inicial para: a) efetivar a 

exclusão do nome da autora aos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem 

como declarar a inexigibilidade do débito objeto desta demanda; b) 
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condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor 

de R$3.000,00 (três mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação; julgando extinto o presente 

feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao requerido em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 18 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000077-49.2018.8.11.0011. REQUERENTE: TIAGO COSTA GUIMARAES 

REQUERIDO: PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS pelo rito da Lei 9.099/95, em que o 

requerente - TIAGO COSTA GUIMARAES – promove em desfavor de 

PAGSEGURO INTERNET LTDA , sob o fundamento de que é dentista e 

contratou pelos serviços da ré para recebimento de pagamentos pelo 

dispositivo móvel dos seus clientes, mas que em 20 de setembro de 2017 

verificou dois débitos desconhecidos realizados na conta junto à empresa 

ré, quais sejam: um em 10/09/2017, no valor de R$300,00 (trezentos 

reais), em favor de “winer y casa de vinho”, e outro em 11/09/2017, no 

valor de R$245,03 (duzentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), 

também em favor de “winery casa de vinho”. Aduziu que informou sobre o 

desconhecimento à ré que estornou unicamente o importe de R$245,03; 

sendo que o outro montante debitado, embora com pedido de estorno pelo 

protocolo de atendimento nº.417694360, não foram devolvido. Pleiteia 

indenização pelos danos materiais em dobro referente ao desconto 

indevido, bem como danos morais. Citada a requerida compareceu em 

sede de audiência de conciliação, infrutífera e apresentou contestação, 

sendo alegada a existência de duas transações pelo autor: uma em 

R$254,03 (duzentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), 

estornada em decorrência da abertura de disputa para a mesma, com 

transferência para o cartão pré-pago; outra operação de R$300,00 

(trezentos ais) não foi estornada, diante da abertura de disputa e 

encerramento pelo próprio comprador. Impugnação pela autora, 

rechaçando a tese da requerida. Os autos vieram conclusos. É o breve o 

relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois se 

refere à inexistência de compras pelo Requerente junto à ré. Concernente 

à justiça gratuita, opino pelo indeferimento diante da ausência de provas 

da hipossuficiência econômico - financeira do Requerente, nos termos da 

Lei 1060/50, eis que possui profissão reconhecida no mercado local e com 

diversas operações demonstradas pelo extrato anexado à exordial. 

DANOS MATERIAIS Consta dos autos que o autor verificou duas 

operações de débito efetuadas em seu serviço de recebimento pela ré, 

que desconhece e inclusive solicitou o estorno. Por outro turno, a ré indica 

que as duas operações foram realizadas pelo autor, tendo sido devolvido 

somente o importe de R$245,03, diante do fato de que o valor de R$300,00 

foi consequência de abertura de disputa com encerramento pelo 

comprador. No que tange à suposta transação realizada pelo autor, não 

houve prova neste sentido por parte da ré. Em que pese arguiu que fora o 

próprio comprador quem realizou esta operação, não logrou comprovar 

com base em assinaturas ou qualquer outra solicitação condizente que foi 

efetivamente o autor quem tenha realizado mencionada transação. As 

simples telas de sistema interno da ré, produzida unilateralmente, 

constando unicamente menções de operações, sem constar qualquer 

assinatura ou qualquer outra forma da contratação. Tais provas não tem o 

condão de atestar a tese do requerido. Nesse sentido: INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ? AUSÊNCIA DE 

CONTRATO ENTRE AS PARTES ? TELAS DE SISTEMA ? DOCUMENTOS 

UNILATERAIS SEM FORÇA PROBATÓRIA ? DANO MORAL 

CARACTERIZADO ? ENUNCIADO 12.15 DAS TURMAS RECURSAIS DO 

PARANÁ - VALOR MÓDICO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ? 

MINORAÇÃO INDEVIDA. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. os Juízes da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Estado do Paraná, por unanimidade de votos, no sentido do desprovimento 

do recurso inominad (TJPR - 2Âª Turma Recursal - 

0000590-91.2013.8.16.0036/0 - SÃ£o JosÃ© dos Pinhais - Rel.: FlÃ¡vio 

Dariva de Resende - - J. 28.11.2014) (TJ-PR - RI: 

000059091201381600360 PR 0000590-91.2013.8.16.0036/0 (Acórdão), 

Relator: FlÃ¡vio Dariva de Resende, Data de Julgamento: 28/11/2014, 2Âª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2014) Somado a isto, não há 

como se responsabilizar o autor por eventual fraude realizada por 

terceiros de má-fé, eis que a própria ré possui como marketing ser uma 

das empresas mais seguras a realizar operações de pagamentos e 

recebimentos. De outra banda, se concretamente ocorreu a mencionada 

“disputa” pelo autor, refere-se que no protocolo de atendimento 

nº.417694360 houve a solicitação de estorno do valor e, conforme 

ditames da ré, o comprador pode solicitar a devolução do valor caso não 

tenha sido satisfatória a aquisição. Veja regras analisadas em site de 

propaganda da própria ré: “Seguindo as regras da Disputa, o consumidor 

que usa o PagSeguro pode inclusive solicitar seu dinheiro de volta caso 

não sinta mais confiança no vendedor ou na loja virtual da qual acabou de 

fechar negócio e por isso não queira mais aceitar a troca do produto após 

u m a  n e g o c i a ç ã o  f r u s t r a d a . ” .  ( e x t r a í d o  d e 

https://faq.pagseguro.uol.com.br/duvida/quais-as-vantagens-de-usar-o-pa

gseguro-para-comprar/155#rmcl). No que tange à eventual fraude em 

contratação, cabe à ré, empresa fornecedora de serviços financeiros, 

analisar e conferir minuciosamente todos os dados do contratante 

fraudador. Isto não o fez. Nesse sentido: “TJ-RS - Recurso Cível 

71003422185 RS (TJ-RS) Data de publicação: 26/09/2012 Ementa: 

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO QUE 

NÃO ISENTA O BANCO DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO, 

EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO 

MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA A 

QUANTIA DE R$ 2.000,00, PATAMAR USUALMENTE OBSERVADO PARA 

FATOS ANÁLOGOS POR ESTE COLEGIADO. RECURSO PROVIDO, EM 

PARTE. (Recurso Cível Nº 71003422185, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado 

em 19/09/2012)”. Em suma, não foi comprovado pela empresa Requerida 

que houve efetivamente a contratação por parte do autor. Destaco que a 

responsabilidade da fornecedora é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Em 

sua peça contestatória, a ré pautou-se exclusivamente fundamentar sobre 

a existência de operação pelo autor, sem comprovar a efetiva solicitação 

pelo cliente. Sendo assim, pela aplicabilidade do artigo 42 do CDC em 

termos de repetição de indébito e caracterizado o débito indevido do valor 
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de R$300,00, merece acolhimento a devolução em dobro. DO DANO 

MORAL No que concerne à responsabilidade da ré passível de ensejar 

ressarcimento moral, opino pela improcedência do pedido. Embora tenha 

efetivamente ocorrido uma cobrança de valor indevido, não fora sequer 

protestado ou negativado o nome do autor, somente houve um desconto 

não contratado na maquineta do autor. Neste sentido, por ter 

exclusivamente ocorrido um desconto em conta operacional do autor, sem 

qualquer envio de cobrança com ameaça de negativação ou outra conduta 

a causar abalos psicológicos, tem-se o seguinte julgado: “TJ-DF - 

RECURSO INOMINADO RI 07193603520158070016 (TJ-DF) Data de 

publicação: 26/01/2016 Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL. 

CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL POR PARTE DO FORNECEDOR. SUSTAÇÃO DE CHEQUES 

PELA CONSUMIDORA. DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS EM RAZÃO DA 

CONTRAORDEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU PROTESTO. NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS. REPERCUSSÃO NORMAL DO 

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto tenham os títulos de 

crédito sido sustados em razão do desacordo comercial e, mesmo assim, 

apresentados pela empresa ao banco, não restou demonstrada 

repercussão anormal ou outros prejuízos relativos ao evento que 

gerassem constrangimento excepcional à emitente ou tivessem reflexos 

negativos (pejorativos) no seu ambiente de trabalho, que pudessem 

representar ofensa aos seus direitos da personalidade, já considerada a 

sua profissão de bancária. 2. Caracterizado mero descumprimento 

contratual que se situou na esfera dos meros dissabores da vida 

cotidiana, não há o que se falar em indenização por danos morais. 

Sentença mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. 

Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 4. Condeno a recorrente vencida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 15%(quinze por cento) do valor da ação, o que corresponde a 

R$ 1.800,00(um mil e oitocentos reais), a teor do disposto no art. 55 , da lei 

9.099 /95. Ficando, todavia, suspensa a exigibilidade de tais verbas, pelo 

prazo legal, considerando que a recorrente litiga sob o pálio da assistência 

judiciária gratuita que lhe foi deferida ainda no primeiro grau de jurisdição. 

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão em conformidade com o 

disposto no art. 46 da Lei 9.099 /1995.”. Assim, o bem tutelado pretendido 

pelo Autor para preservar seu nome com a indenização por dano moral 

não merece ser considerado. CONCLUSÃO Pelo exposto, apresento o 

projeto de sentença, no sentido de julgar parcialmente procedente o 

pedido para o efeito de condenar à ré à restituição em dobro do valor de 

R$300,00 (trezentos reais), totalizando R$600,00 (seiscentos reais), nos 

termos do artigo 42 do CDC, com correção monetária pelo índice INPC, a 

partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior 

Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Tangentemente ao dano moral, opino 

pela improcedência do pedido. Opino pela ausência de condenação do 

requerido em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Remeto à apreciação da MM. Juíza 

Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 19 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000112-09.2018.8.11.0011. REQUERENTE: SONIA APARECIDA FALCHI 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente 

SONIA APARECIDA FALCHI FERREIRA – promove em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., sob o fundamento de que houve negativação 

indevida em seu nome no valor de R$593,92 (quinhentos e noventa e três 

reais e noventa e dois centavos), incluído pelo contrato nº.2105560419.. 

Contudo, alega que não reconhece o débito, tampouco fora notificada 

anteriormente. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como indenização pelos danos morais. Deferida 

tutela antecipada. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação 

que restou infrutífera, e apresentou contestação. Em sede preliminar 

arguiu pela inaplicabilidade de relação de consumo, também pela ausência 

de extrato de negativação retirado de órgãos de proteção ao crédito. No 

mérito aduziu pela existência de relação jurídica entre as partes contida 

em linha telefônica nº.(65)99663-9913, com pacote de serviços 

denominado VIVO VOCÊ ILIMITADO 60-TI, tendo restado inadimplente entre 

os meses de maio a agosto de 2013. Impugnação à contestação pela 

autora, rechaçando os argumentos constantes da contestação. Os autos 

vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, opino pelo deferimento dos benefícios da 

Justiça Gratuita diante da situação de insuficiência de recursos para arcar 

com as custas e despesas processuais. A controvérsia refere-se 

exclusivamente à negativação indevida do nome da autora, sendo certo 

que não demanda dilações probatórias ou maiores elucubrações, 

merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do 

NCPC. PRELIMINAR Inicialmente, cumpre ratificar a inversão probatória, eis 

que é inerente à relação que se extrai do caso em tela. A hipossuficiência 

da consumidora é clara e pairou durante toda a relação que se travou 

entre as partes. Por outro lado, a ré é fornecedora de produtos nos 

estritos termos do artigo 3º. Do Código de Defesa do Consumidor. No que 

concerne ao documento original de negativação, tem-se que a certidão 

juntada aos autos está repleta de validade para fins de comprovar a 

negativação. Com emissão on line, a certidão consta o endereço eletrônico 

pelo qual foi extraída, sendo certo que se trata de empresa vinculada ao 

sistema Boa Vista Serviços – empresa reconhecidamente interligada aos 

órgãos de proteção ao crédito. Sendo assim, rechaçadas todas as teses 

de preliminares aventadas. MÉRITO Conforme se depreende das 

argumentações e documentação acostada aos autos, de um lado a autora 

aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão de proteção ao 

crédito, sem respaldo legal ou contratual; de outra banda, a empresa ré 

aduziu que houve uma contratação de produtos sem o devido pagamento, 

e indicou um número de telefone utilizado desde o ano 2012. No que tange 

à indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se 

que por dívida inexistente. Em que pese a empresa ré ter referido como 

débitos advindos de faturas inadimplentes do serviço contratado, 

apresentou sua defesa pautada exclusivamente em alegações, sem juntar 

qualquer documento comprobatório de eventual contratação pelo serviço; 

tais com áudio, contrato assinado ou outra prova capaz de comprovar os 

fatos que indica. Exclusivamente mencionou sobre o produto mediante 

telas sistêmicas, produzidas e formatadas unilateralmente, ausente 

qualquer assinatura do autor; juntamente com faturas de uma suposta 

linha de telefone. Nesta linha de raciocínio, não demonstrou que houve 

qualquer efetiva contratação de produto por parte da autora. Claramente 

que sem as devidas provas, quaisquer que sejam eficientes a demonstrar 

a adesão ao produto, acarretando na prova da existência de uma relação 

jurídica devidamente contratada, considera-se como não contratado o 

serviço. Portanto, pela relação de consumo a considerar a ré como 

fornecedora de produtos, torna-se responsável por providenciar meios de 

bem tratar os consumidores vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei 

n.º 8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 
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comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, a Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome da autora pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré no 

nome do autor. Saliente-se que a autora comprovou os requisitos para a 

indenização, quais sejam: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e 

negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a 

honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo da autora. Certo que 

está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda 

de inexistente inadimplência, posto que, ainda que ausente má-fé na 

conduta da ré, falhou na sua prestação de serviços. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e 

ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade da suposta devedora. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança do débito objeto da demanda com 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 22 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000115-61.2018.8.11.0011. REQUERENTE: JULIANA CRISTINA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que a requerente 

JULIANA CRISTINA DE SOUZA – promove em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S.A., sob o fundamento de que houve negativação indevida em 

seu nome no valor de R$104,01 (cento e quatro reais e um centavo), 

incluído pelo contrato nº.0205114397. Contudo, alega que não reconhece 

o débito. Pleiteia exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como indenização pelos danos morais. Deferida tutela 

antecipada. Citada a ré compareceu em audiência de conciliação que 

restou infrutífera, e apresentou contestação. Inicialmente arguiu pela 

ausência de extrato de negativação retirado de órgãos de proteção ao 

crédito. No mérito aduziu pela existência de relação jurídica entre as 

partes contida em linha telefônica nº.(65)9947-9489, habilitada em 
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23/01/2014 com inadimplemento de faturas. A autora impugnou à 

contestação, rechaçando os termos da tese da ré. Os autos vieram 

conclusos. É o breve o relatório, em que pese previsão do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Ab initio, opino pelo deferimento dos benefícios da Justiça 

Gratuita diante da situação de insuficiência de recursos para arcar com as 

custas e despesas processuais. A controvérsia refere-se exclusivamente 

à negativação indevida do nome da autora, sendo certo que não demanda 

dilações probatórias ou maiores elucubrações, merecendo ter o 

julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355 do NCPC. MÉRITO 

No que concerne ao documento original de negativação, tem-se que a 

certidão juntada aos autos está repleta de validade para fins de 

comprovar a negativação. Com emissão on line, a certidão consta o 

endereço eletrônico pelo qual foi extraída, sendo certo que se trata de 

empresa vinculada ao sistema Boa Vista Serviços – empresa 

reconhecidamente interligada aos órgãos de proteção ao crédito. Sendo 

assim, rechaçadas esta tese. Conforme se depreende das 

argumentações e documentação acostada aos autos, de um lado a autora 

aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão de proteção ao 

crédito, sem respaldo legal ou contratual; de outra banda, a empresa ré 

aduziu que houve uma contratação de produtos sem o devido pagamento, 

e indicou um número de telefone utilizado desde o ano 2014. No que tange 

à indicada negativação incluída nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se 

que por dívida inexistente. Em que pese a empresa ré ter referido como 

débitos advindos de faturas inadimplentes do serviço contratado e 

alegado, inclusive que houveram registro de atendimentos referente à 

migração, bloqueio e desbloqueio da mencionada linha; apresentou sua 

defesa pautada exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer 

documento comprobatório de eventual contratação pelo serviço; tais com 

áudio, contrato assinado ou outra prova capaz de comprovar os fatos que 

indica. Exclusivamente mencionou sobre o produto mediante telas 

sistêmicas, produzidas e formatadas unilateralmente, ausente qualquer 

assinatura do autor; juntamente com faturas de uma suposta linha de 

telefone. Nesta linha de raciocínio, indicou que a autora adquiriu um chip 

pré-pago e, posteriormente, migrou para um plano pós-pago. Porém, não 

demonstrou que houve qualquer efetiva contratação de produto por parte 

da autora, posto que deveria ter apresentado as gravações destes 

atendimentos posteriores quanto à eventual migração de planos que foram 

mencionados no teor da defesa. Claramente que sem as devidas provas, 

quaisquer que sejam eficientes a demonstrar a adesão ao produto, 

acarretando na prova da existência de uma relação jurídica devidamente 

contratada, considera-se como não contratado o serviço. Portanto, pela 

relação de consumo a considerar a ré como fornecedora de produtos, 

torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, a Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome da autora pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré no 

nome do autor. Saliente-se que a autora comprovou os requisitos para a 

indenização, quais sejam: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e 

negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a 

honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo da autora. Certo que 

está configurada a responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda 

de inexistente inadimplência, posto que, ainda que ausente má-fé na 

conduta da ré, falhou na sua prestação de serviços. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e 

ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade da suposta devedora. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado uma 

consumidora hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora 

de telefonia, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de julgar procedente o pedido para o efeito de condenar a ré: a) à 

declaração de nulidade da cobrança do débito objeto da demanda com 

exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito; b) à 

indenização a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de condenação da 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 
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advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, nos 

termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 22 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BOTELHO DE CARVALHO NETO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do id.16287233 dos presentes autos, bem como, da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 12 de Fevereiro de 2019 às 

13:00 horas. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-25.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000098-25.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ALESSANDRO MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, pelo rito da Lei 9.099/95, em que o requerente 

ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA – promove em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., sob o fundamento de que houve negativação 

indevida em seu nome no valor de R$131,47 (cento e trinta e um reais e 

quarenta e sete centavos), incluído pelo contrato nº.0270901440. 

Contudo, alega que não reconhece o débito. Pleiteia exclusão de seu nome 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização pelos 

danos morais. Deferida tutela antecipada. Citada a ré compareceu em 

audiência de conciliação que restou infrutífera, e apresentou contestação. 

Em sede preliminar arguiu pela inaplicabilidade de relação de consumo. No 

mérito aduziu pela existência de relação jurídica entre as partes contida 

em linha telefônica nº.(65) 99996-7602, habilitada em 08/02/2016, tendo 

restado inadimplente em setembro e novembro de 2016, portanto 

cancelada em 26/02/2017. Impugnação à contestação apresentada pela 

autora. Os autos vieram conclusos. É o breve o relatório, em que pese 

previsão do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Ab initio, opino pelo deferimento 

dos benefícios da Justiça Gratuita diante da situação de insuficiência de 

recursos para arcar com as custas e despesas processuais. A 

controvérsia refere-se exclusivamente à negativação indevida do nome do 

autor, sendo certo que não demanda dilações probatórias ou maiores 

elucubrações, merecendo ter o julgamento antecipado da lide nos termos 

do artigo 355 do NCPC. PRELIMINAR Inicialmente, cumpre ratificar a 

inversão probatória, eis que é inerente à relação que se extrai do caso em 

tela. A hipossuficiência do consumidor é clara e pairou durante toda a 

relação que se travou entre as partes. Por outro lado, a ré é fornecedora 

de produtos nos estritos termos do artigo 3º. Do Código de Defesa do 

Consumidor, preenchendo todos os requisitos conceituados no diploma 

legal e somado ao instrumento do art. 6°, inciso VIII do CDC, já invertido o 

ônus probatório em sede de concessão de tutela antecipada. Sendo 

assim, rechaçadas todas a tese preliminar aventada. MÉRITO Conforme se 

depreende das argumentações e documentação acostada aos autos, de 

um lado o autor aduz que seu nome foi incluído indevidamente em órgão de 

proteção ao crédito, sem respaldo legal ou contratual; de outra banda, a 

empresa ré aduziu que houve uma contratação de produtos sem o devido 

pagamento, e indicou um número de telefone utilizado desde o ano 2016, 

com cancelamento em 2017. No que tange à indicada negativação incluída 

nos órgãos de proteção ao crédito, tem-se que por dívida inexistente. Em 

que pese a empresa ré ter referido como débitos advindos de faturas 

inadimplentes do serviço contratado, apresentou sua defesa pautada 

exclusivamente em alegações, sem juntar qualquer documento 

comprobatório de eventual contratação pelo serviço; tais com áudio, 

contrato assinado ou outra prova capaz de comprovar os fatos que 

indica. Exclusivamente mencionou sobre o produto mediante telas 

sistêmicas, produzidas e formatadas unilateralmente, ausente qualquer 

assinatura do autor. Nesta linha de raciocínio, não demonstrou que houve 

qualquer efetiva contratação de produto por parte do autor, sequer uma 

gravação de eventual atendimento para a contratação em caso de não 

aquisição mediante estabelecimento físico da ré. Claramente que sem as 

devidas provas, quaisquer que sejam eficientes a demonstrar a adesão ao 

produto, acarretando na prova da existência de uma relação jurídica 

devidamente contratada, considera-se como não contratado o serviço. 

Portanto, pela relação de consumo a considerar a ré como fornecedora de 

produtos, torna-se responsável por providenciar meios de bem tratar os 

consumidores vinculados a si nos ditames do art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

(...)”. Neste compasso, a ré não apresentou nenhum documento que 

comprova uma existência de débito para fins de negativação como a que 

foi incluída junto ao Órgão de Proteção ao Crédito. Igualmente, inexistiu 

prova de qualquer inadimplência. Consequência da hipossuficiência de 

todos os consumidores, bem como da maior facilidade em produzir prova 

contrária advinda da ré; deveria ter, ao mínimo, juntado qualquer ato eficaz 

à demonstrar a mencionada contratação de produtos pela autora, mas 

isto, não cumpriu fazê-lo. Destarte, o Requerente trouxe aos autos 

documentos e fatos que comprovam suas alegações; tudo a corroborar 

com a exordial visando a aplicação do artigo 18 do CDC. Consigne-se: 

“TJMG – Apelação Cível AC 10707150025443001 MG (TJ-MG) Data da 

publicação: 16/09/2016 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇOS DE TELEFONIA 

MÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É 

ilícita a conduta da empresa de telefonia que insere o nome do consumidor 

em cadastro restritivo se ausente prova de contratação de seus serviços. 

Cabe à empresa o dever de cautela e aferição dos documentos que lhe 

são apresentados no momento da contratação. A inexistência de prova da 

contratação enseja a declaração de inexistência da dívida, imposição de 

exclusão da negativação do nome do consumidor dos cadastros 

restritivos e imposição dos ônus sucumbenciais àquele que deu causa à 

instauração da demanda.” Portanto, indevida a negativação realizada em 

nome do autor pela ausência de comprovação da efetiva contratação de 

serviços; sendo que, conclusivamente, merece ter seu nome 

definitivamente excluído junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, assim 

como declarada a inexigibilidade dos débitos. DO DANO MORAL Por sua 

vez, o dano moral está igualmente presente, uma vez que são evidentes 

os transtornos causados pela negativação indevida realizada pela ré no 

nome do autor. Saliente-se que o autor comprovou os requisitos para a 
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indenização, quais sejam: o ato ilícito praticado pela ré quando cobrou e 

negativou por um valor inexistente; o dano, fato que lhe prejudicou a 

honra; e, o nexo entre esta conduta da ré ao prejuízo. Certo que está 

configurada a responsabilidade da ré pela inscrição indevida oriunda de 

inexistente inadimplência, posto que, ainda que ausente má-fé na conduta 

da ré, falhou na sua prestação de serviços. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. No dizer de Yussef Said Cahali, “na realidade, multifacetário e 

ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, 

ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua 

personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, 

qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 

enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no 

sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.”. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

cobranças efetuadas por dívidas inexistentes, gera induvidosa mácula ao 

conceito de honradez e dignidade da suposta devedora. No que tange à 

indicação do quantum indenizatório, a jurisprudência pátria firmou-se no 

sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor 

possui o caráter ao menos lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor 

da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, tampouco irrisório a ponto de incentivar o 

descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, 

fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito alhures, 

caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”. Portanto, busca-se na espécie 

fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade 

que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma 

medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano 

causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, 

esse tipo de comportamento. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, eis que se trata de um lado um 

consumidor hipossuficiente; e de outro lado uma empresa fornecedora de 

telefonia, indico a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 

CONCLUSÃO Diante do exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de, confirmar a liminar, julgar procedente o pedido para o efeito de 

condenar a ré: a) à declaração de nulidade da cobrança do débito objeto 

da demanda com exclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção 

ao crédito; b) à indenização a título de danos morais, no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Súmula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino pela ausência de 

condenação da requerida em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. Remeto à apreciação da MM. 

Juíza Togada, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Mirassol 

D´Oeste, 22 de outubro de 2018. Samira Sayeg Luisi Juíza Leiga Vistos. 

Atendidos os requisitos legais, homologo o projeto de sentença elaborado 

pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n.º 9.099/95. Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Com o transito em julgado arquive-se, facultado desarquivamento 

posterior a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001595-74.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA APARECIDA CONTARDI BENITEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001595-74.2018.8.11.0011. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos. DEFIRO a cota ministerial de ID 

16285748 para o fim de determinar o bloqueio do valor remanescente de 

R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) para custeio das despesas de 

internação da paciente, nos termos da decisão de ID 16243148. 

Incontinenti, OFICIE-SE ao Hospital Santa Rosa para apresentar, no prazo 

de 48 (quarenta e oito horas), parecer médico detalhado quanto ao quadro 

atual da paciente, devendo na oportunidade informar quais os 

procedimentos a serem adotados, valores e previsão de alta, sob pena de 

responsabilização. Ademais, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso para que 

continue diligenciando em busca de vaga na UTI e realização do 

procedimento de cateterismo na rede pública, visando à economia de 

dinheiro público, eis que indubitavelmente os custos da rede privada é 

muito superior ao da rede pública. Outrossim, ante a não oposição do 

Ministério Público, DEFIRO a habilitação do patrono como terceiro 

interessado, formulado em ID 16282259, devendo o mesmo ser 

devidamente cadastrado para receber as intimações. CUMPRA-SE com a 

máxima urgência, devendo ser efetivadas todas as intimações e 

comunicações pela forma mais célere possível, a fim de garantir a rápida 

prestação jurisdicional. No mais, CUMPRA-SE o remanescente da decisão 

de ID 16243148. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de outubro 

de 2018. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249889 Nr: 2982-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Januario Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818, Willian Catarino Soares - OAB:5664

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o advogado do reeducando para que no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar acerca do cálculo de pena.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 216151 Nr: 3007-96.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799, FABIO DE SA PEREIRA - OAB:5286/B

 Intimação do advogado Fabio Pereira de Sá, para que no prazo de 03 dias 

proceda com a devolução do processo que encontra-se em carga com a 

vossa senhoria, sob pena de busca e apreensão..

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 202959 Nr: 564-75.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Garcia Passarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONCA DE 

FREITAS - OAB:11473, karina cordeiro pissolato - OAB:25376/0

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

 AUTOS Nº 564-75.2014.811.0011 - 202595

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU: Weliton Garcia Passarini

INTIMANDO: WELITON GARCIA PASSARINI, CPF: 227.726.928-09, RG: 

37.177.317-9 SSP/SP. Filiação: Odivaldo Passarini e Denirce Garcia 

Passarini, data de nascimento: 08/10/1985, brasileiro, natural de Monte 

Aprazível-SP, convivente, vaqueiro, atualmente em local incerto ou não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 182/184, proferida 

nos autos e a seguir transcrita:

SENTENÇA

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra os réus RODRIGO PIDGURNEI SILVA, GERSON SABINO 

DA SILVA e WELITON GARCIA PASSARINI, devidamente qualificados nos 

autos, atribuindo-lhes a prática do crime tipificado no art. 155, §4º, incisos 

II e IV, do Código Penal, em virtude dos fatos narrados na denúncia de fls. 

05/07.

A denúncia foi recebida em 09.01.2012 (fls. 42/42-v).

À fl. 88/88-v foi determinado o desmembramento dos autos, formando-se 

os presentes apenas em desfavor do acusado WELITON GARCIA 

PASSARINI.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 92/93).

Durante a instrução processual foi ouvida uma testemunha e procedido o 

interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais às fls. 167/173, 

ratificando os termos da denúncia. A defesa, por sua vez, ofertou suas 

derradeiras alegações às fls. 176/181, nas quais requereu a absolvição 

do acusado por não haver provas da sua participação no evento 

criminoso.

É o relatório. Decido.

Materialidade.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em 

flagrante de fl. 10, auto de avaliação indireta de fl. 14, relatório final de fls. 

37/39 e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em 

Juízo.

Autoria.

De outro lado, não restou iniludível a autoria em relação ao acusado 

Weliton Garcia Passarini, vez que, além de ter negado a prática do crime 

em Juízo (mídia de fl. 114), alterando sua versão prestada à Autoridade 

Policial, as provas colhidas na instrução não trouxeram a convicção 

necessária para implicá-la no evento sub judice.

 O réu asseverou na fase judicial que trabalhava como vaqueiro na 

Fazenda vitimada e que somente ajudou a separar/fechar os gados a 

pedido do corréu Gerson, também funcionário, sem saber da finalidade do 

furto, vez que, como vaqueiro, a lida com gado era comum em sua 

atividade (CD mídia audiovisual de fl. 114).

Desse modo, a prova judicializada que pesa sobre o réu Weliton baseia-se 

tão somente no depoimento da testemunha Valmir Vieira Castrillon, policial 

civil responsável por sua prisão em flagrante, que disse em Juízo que o 

acusado teria confessado sua participação no crime na fase policial (CD 

mídia audiovisual de fl. 162).

Contudo, tem-se que a versão apresentada pela testemunha acima está 

lastreada na confissão extrajudicial do réu, a qual foi integralmente 

retificada em Juízo, quando negou qualquer envolvimento no crime e 

afirmou ter sido agredido para confessar sua participação (mídia de fl. 

114).

Logo, o depoimento prestado pela única testemunha ouvida em Juízo foi 

esvaziado pela alteração da versão apresentada pelo réu durante seu 

interrogatório judicial, ocasião em que negou a prática do crime, pelo que 

subsiste razoável dúvida quanto à participação do denunciado Weliton 

Garcia Passarini no evento delituoso.

 Pois bem, cediço nos tribunais superiores o entendimento segundo o qual 

os elementos de informação colhidos em sede inquisitorial não podem 

servir como único elemento a embasar o édito condenatório, frente ao 

óbice intransponível do art. 155 do Código de Processo Penal.

Nesta senda, cumpre salientar que, muito embora os elementos 

informativos constantes do inquérito policial apontem a materialidade e 

autoria delitiva, ao magistrado cumpre formar sua convicção analisando o 

conjunto probatório alicerçado em parâmetros constitucionais, 

principalmente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa.

A convicção judicial, portanto, necessita ser lastreada em provas 

produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos pelas 

investigações.

A respeito do tema, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, 

em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era 

mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o 

juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde 

que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia 

com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a 

reforma deixou por desejar, uma vez que somente reafirmou o 

entendimento já consolidado – logo, inócuo fazê-lo – de que a 

fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode 

calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 

investigação. Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base 

única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no 

mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e 

da ampla defesa.” (In Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., São 

Paulo : Revista dos Tribunais, 2012, p. 359).

Nesse prisma, necessário que existam provas vigorosas capazes de 

sustentar um édito condenatório, sob pena de fundar-se em meras ilações 

e conjecturas, incorrendo em malferimento ao principio do in dubio pro reo 

e ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII).

O juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima a 

certeza absoluta para justificar a condenação criminal, em face do 

princípio do in dubio pro reo.

Vê-se que não há provas judicializadas e, por consectário lógico, não se 

demonstrou que o réu Weliton Garcia Passarini efetivamente tenha 

concorrido para a prática do delito imputado na denúncia.

Portanto, tendo em vista a insuficiência de provas para a condenação, o 

réu merece ser absolvido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, a fim de ABSOLVER o réu WELITON GARCIA PASSARINI quanto 

ao delito que lhe é imputado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal.

 Transitada em julgado a presente sentença, arquivem-se os autos e 

procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Mirassol D’Oeste/MT, 02 de agosto de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Késia Fernanda de 

Souza Tenório, estagiária de Direito, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 29 de outubro de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262350 Nr: 2833-48.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Barbosa da Silva, Cesar 

Augusto da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834

 PROCESSO/CÓD. Nº 262350

 Vistos etc.

Visando readequar a pauta das audiências desta Terceira Vara, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 30/10/2018, às 

13h30min.

Intimem-se em Secretaria os que comparecerem na data previamente 

agendada.

Os que não comparecerem, proceda-se a devida intimação ou requisição, 

conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 206217 Nr: 1217-77.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARFM, RBdS, HPdS, RdJA, VRdS, LCdR, VdPF, 

BdSV, VPC, MGB, CGdS, ABdA, RMdJdA, MARL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:11.473-B, Gilson 

Carlos Ferreira - OAB:14391, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655, 

Marcel de Sá Pareira - OAB:12.070, Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225, ORLANDO FERREIRA NUNES - OAB:33405/GO, Sandra 

Marisa Balbino da Trindade - OAB:MG - 74.307-B, Silvio José 

Columbano Monez - OAB:8996, Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 Processo/CI nº 206217

Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome dos réus Atlas Remios 

Faria Machado e Vinícius Rodrigues dos Santos, nos moldes do acórdão 

proferido pelo Superior Tribunal de Justiça às fls. 4.280/4.286-verso.

Ademais, quanto aos demais réus (Bruno dos Santos Vieira, Reberte 

Perinetti dos Santos, Marcos Antônio Rodrigues Lopes, Laudenir Cândido 

dos Reis, Marlon Gomes Bueno, Robson Manoel de Jesus Arruda, Roberto 

de Jesus Arruda, Adailton Barbosa de Amorim, Ronieri Barbosa da Silva e 

Valdely Pereira Cerqueira), expeça-se guia de execução definitiva em 

nome destes, nos moldes do acórdão de fls.3.907/4.008.

Ato contínuo, defiro o requesto de fl.4.360 a fim de que a secretaria 

certifique a data do trânsito em julgado para a defesa de Laudenir Cândido 

dos Reis.

Por fim, tendo em vista que existem veículos e objetos vinculados a estes 

autos, e considerando que na sentença fora determinado o 

desentranhamento das manifestações quanto aos veículos e objetos, 

determino que a secretaria faça um levantamento sobre tais pertences e 

certifique, após, voltem-me conclusos para análise e posterior destinação 

dos respectivos bens.

 Às providências. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252424 Nr: 4290-52.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joelson Adivinei Alves de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do acusado para que no 

prazo de 5 (cinco) dias apresentar os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257141 Nr: 545-30.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Reino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado do acusado para que no 

prazo de 5 (cinco) dias apresentar os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249298 Nr: 2732-45.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Anibadab Dias Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - 

OAB:10.838

 Processo/CI nº 249298

Vistos, etc.

Considerando que Rogério Anibadab Dias Marques foi absolvido por este 

juízo e o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a sentença 

incólume, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233131 Nr: 3684-92.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Santos Queiroz, Gilvan Borges de 

Moura, Alessandro Neri Bizerra da Silva, Cristiano Paula de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:18.566, Neyman Augusto Monteiro - OAB:3878, Pamela 

Webster Debiazi Morgan - OAB:288.386 /SP, ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6.222

 PROCESSO/CÓD. Nº 233131
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 Vistos, etc.

Considerando que na sentença de fls.507/527 já foi declarado o 

perdimento do valor apreendido, qual seja de R$ 5.571,00 (cinco mil, 

quinhentos e setenta e um reais), determino que o mencionado valor seja 

transferido ao Fundo Nacional Antidrogas/FUNAD.

Expeça-se o pertinente alvará de transferência à entidade supracitada.

Após, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 227136 Nr: 324-52.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franciele Ferreira Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 227136

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena em face de FRANCIELE FERREIRA 

MONTEIRO.

Na data de 18.09.2017 realizou-se audiência admonitória em que foram 

fixadas novas condições para o cumprimento da pena no regime 

semiaberto, conforme fls. 329/330-v.

 Às fls. 363/371 e 431/452 foi noticiado pela Central de Monitoramento 

Eletrônico que a recuperanda tem se ausentado de sua residência nos 

finais de semana e em horários não permitidos, além de não estar 

carregando devidamente sua tornozeleira, motivo pelo qual foi regredida 

cautelarmente às fls. 456/457-v.

Audiência de justificação à fl. 470.

Por entender que a regressão definitiva, na hipótese, seria 

demasiadamente gravosa, mormente por se tratar de violação de 

monitoramento recentemente implantado na Comarca, a regressão cautelar 

foi revogada às fls. 478/479, dando-se nova oportunidade à recuperanda.

Na sequência, acostou-se aos autos comunicação de que a recuperanda 

descumpriu o recolhimento domiciliar noturno, oportunidade em que foi 

abordada em um “fumódromo” no dia 19.07.2018, às 22h (fl. 494), e 

rompeu a tornozeleira eletrônica no dia 03.07.2018 (fls. 493/499), pelo que 

foi regredida cautelarmente às fls. 524/525-v.

 Audiência de Justificação à fl. 538.

A defesa pugnou pelo acolhimento da justificativa apresentada pela 

recuperanda e consequente manutenção no regime semiaberto, 

consoante fls. 545/546.

O Ministério Público, por outro lado, requereu a regressão definitiva da 

apenada ao fechado, além da decretação da perda de 1/3 dos dias 

remidos e alteração da data-base, conforme fls. 547/550.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Nesse sentido, reza o art. 50, inciso V, da LEP, que comete falta grave o 

condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime 

extramuros, as condições impostas.

Pois bem, face aos descumprimentos registrados pelo Monitoramento 

Eletrônico até o início de abril de 2018, a recuperanda foi regredida 

cautelarmente, contudo, visando atender o fim ressocializador da 

execução penal, após audiência de justificação, este juízo revogou a 

regressão cautelar, inserindo-a novamente no regime semiaberto.

 Conforme relatado, a recuperanda retornou ao regime extramuros em 

21.06.2018 (fl. 484), mediante condições já fixadas às fls. 329/330-v, 

sendo que no item “a”, “c” e “d” consta expressamente que a apenada 

deveria manter o aparelho de monitoramento eletrônico sempre carregado 

e em perfeitas condições, estando vedada a remoção, exceto por pessoa 

autorizada, bem como deveria se recolher em sua residência aos finais de 

semana e feriados e nos dias úteis entre 20h e 05h, além de se abster de 

frequentar locais de reputação duvidosa.

 Segundo consta à fl. 494, a recuperanda foi flagrada pela Polícia Civil 

frequentando local comumente conhecido como “fumódromo”, em horário 

não permitido (19.07.2018, às 22h).

Não fosse isso, conforme informado pela Central de Monitoramento à fl. 

499, a recuperanda removeu sua tornozeleira eletrônica em 03.07.2018, 

sem autorização deste Juízo.

Vale destacar que a recuperanda foi advertida que o descumprimento das 

condições impostas na decisão de revogação ensejaria nova regressão 

do semiaberto ao fechado.

Em audiência de justificação, ocorrida em 06.09.2018, a recuperanda 

confessou o descumprimento e disse ter cortado a tornozeleira por ter se 

sentido constrangida.

Contudo, apesar das alegações da recuperanda, tenho que a justificativa 

é insuficiente para eximi-la das inúmeras faltas cometidas durante a 

execução da pena, já que as condições do regime semiaberto foram 

devidamente explicitas em audiência admonitória, oportunidade em que a 

apenada foi cientificada das consequências de seu descumprimento.

Logo, a apenada apresentou comportamento arredio e indisciplinar, com 

transgressões reiteradas das condições aplicadas ao regime semiaberto, 

inclusive manteve os descumprimentos após a primeira audiência de 

justificação, o que demonstra evidente desídia com o cumprimento de sua 

pena, fato que não se coaduna com o objetivo basilar da execução penal, 

qual seja a reinserção social.

 Destarte, aplica-se o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal para o 

fim de regredir o regime de cumprimento da pena para o fechado, em 

virtude da existência de elementos probatórios acerca do cometimento de 

falta grave pela recuperanda, porquanto descumpriu duas condições 

aplicadas ao semiaberto, demonstrando o descaso com a execução da 

pena.

 Dessa forma, a regressão do regime de cumprimento da pena se mostra 

adequada à finalidade da execução penal, haja vista que a recuperanda 

evidenciou manifesta inaptidão para permanecer no regime semiaberto.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça 

Mato-Grossense, in verbis:

 RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - REEDUCANDO CUMPRINDO 

PENA EM REGIME SEMIABERTO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 

ESTIPULADAS NA ADMONITÓRIA - FUGA - FALTA GRAVE 

CONFIGURADA - REGRESSÃO DETERMINADA - RECURSO IMPROVIDO. 

Não se adaptando ao regime mais benéfico e havendo cometido falta 

grave, a regressão do regime de cumprimento da pena é medida que se 

impõe ao reeducando. (AgExPe 426/2010, DES. JOSÉ LUIZ DE 

CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/05/2010, 

Publicado no DJE 11/06/2010).

Sobre o tema, destaco a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “O 

objetivo principal da execução é a reeducação do preso, com vistas à sua 

ressocialização. Portanto, atitudes hostis a tal propósito comprometem o 

escopo da execução penal, autorizando a transferência do condenado do 

regime aberto a outro, mais severo. (...)”. (Leis penais e processuais 

penais comentadas. 5ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 

p. 562).

Portanto, em razão do reconhecimento da falta grave e considerando os 

parâmetros do art. 57 e art. 127, ambos da LEP, em especial a renitência 

da condenada em cumprir as ordens inerentes à execução, vez que violou 

duas condições aplicadas ao regime, mesmo após participar da primeira 

audiência de justificação neste Juízo, a perda dos dias remidos em um 

terço mostra-se adequada na espécie:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão desclassificatória – 

Inconformismo ministerial – Pleito de reconhecimento da falta – 

Necessidade – Fatos devidamente comprovados e que constituem 

desrespeito – Inteligência do art. 50, VI c.c. o art. 39, II, ambos da Lei de 

Execução Penal – Regressão necessária, nos termos do art. 118, I, da 

LEP, se o caso – Nos casos em que a sentenciada pratica falta grave 

reinicia-se a contagem do prazo para fins de progressão do regime 

prisional e livramento condicional, nos termos dos arts. 112 c.c 118, e art. 

127, todos da Lei de Execuções Penais – Súmula 441, do STJ que não 

ostenta caráter vinculante – Precedente do STF – Perda dos dias remidos 

na fração máxima permitida em Lei – Necessidade da perda de 1/3 dias 

remidos em razão da gravidade dos fatos. Recurso provido.

 (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000665-14.2017.8.26.0050; Relator 

(a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro 

Central Criminal Barra Funda - 2ª Vara das Execuções Criminais; Data do 

Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 31/07/2017)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMETIMENTO 

DE FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. REDAÇÃO DO ART. 127 
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DA LEP. "A prática de falta grave pelo reeducando impõe a decretação da 

perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, devendo a expressão 

'poderá' contida no art. 127 da Lei n.º 7.210/84, com a redação que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 12.433/11, ser interpretada como verdadeiro 

poder-dever do Magistrado, ficando no juízo de discricionariedade do 

Julgador apenas a fração da perda, que terá como limite máximo 1/3 (um 

terço) dos dias remidos" (STJ- AgRg no REsp 1.424.583/PR, Sexta Turma, 

Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 18/6/2014).

No tocante a data-base para progressão de regime, embora tenha ciência 

do verbete sumular nº 534 da Corte Superior, considerando a 

impossibilidade de aferir a data da última falta grave, deverá ser aplicada a 

data da captura da recuperanda (06.09.2018, fl. 529), segundo 

entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO 

DE DATA-BASE APENAS PARA FINS DE NOVA PROGRESSÃO. 

POSSIBILIDADE. DATA DA RECAPTURA. PERDA DA REMIÇÃO. [...]2. A 

execução penal está sujeita à forma regressiva, transferindo-se o preso 

para o regime mais rigoroso quando do cometimento de falta grave. 

Inteligência do artigo 118 , I , da LEP . 3. A alteração da data-base, como 

decorrência da regressão do regime, em caso de fuga, deve ter como dies 

a quo a data da recaptura. A determinação da nova data inicial para 

contagem de benefícios deve apenas operar efeitos sobre a progressão 

de regime, não alcançando as demais futuras benesses concedidas ao 

apenado. 4. A decretação da perda dos dias remidos, como faculdade que 

é, deve ter dosimetria justificada nos termos do artigo 57 da LEP . Caso 

dos autos, houve suficiente motivação para a decretação da perda de 1/5 

dos dias remidos do reeducando. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo Nº 70058491887, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 29/05/2014). 

(Destaquei).

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena da recuperanda 

FRANCIELE FERREIRA MONTEIRO, do semiaberto para o fechado, ante a 

prática de falta grave, bem como decreto a perda de 1/3 dos dias remidos, 

conquistados até a data da falta grave, com espeque no art. 127 da Lei nº 

7.210/84.

Tendo em vista que a recuperanda encontra-se reclusa na Cadeia Pública 

de Cáceres, vez que esta Comarca não conta com estabelecimento 

prisional feminino, DETERMINO a remessa do presente executivo ao Juízo 

da Execução Penal da Comarca de Cáceres, com fulcro no artigo 1.547 

CNGC/MT.

Antes de proceder com a remessa do executivo à Comarca de Cáceres, 

considerando a nova guia de fl. 501, determino que seja juntada a cópia do 

auto de prisão em flagrante ou decisão que decretou a prisão da apenada, 

na ação penal sob CI 226404, com o respectivo mandado de prisão e 

certidão de cumprimento. Ao ensejo, colacione cópia da sentença 

condenatória integral, vez que a juntada às fls. 510/514 está incompleta.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor da recuperanda.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261810 Nr: 2519-05.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 Processo/CI nº 261810

Vistos, etc.

Considerando que há pedido de restituição de veículo apreendido nos 

autos em apenso (CI 263535) e tendo em vista a manifestação do 

Ministério Público naqueles autos, determino que seja expedido ofício à 

Delegacia de Policia Civil desta Comarca para juntar o laudo requisitado à 

fl.35 destes autos, e que seja juntado até a audiência de instrução e 

julgamento, a qual será realizada no dia 12/12/2018 (fl.86).

Após, com a juntada do referido laudo, dê-se vistas ao Ministério Público 

para se manifestar no incidente em apenso.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 263891 Nr: 3567-96.2018.811.0011

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: edson gomes de carvalho - 

OAB:19970/0, juliano barreto lopes - OAB:20450/0, rafael almeida 

tamandaré novaes - OAB:19946/0

 PROCESSO/CÓD. Nº 263891

Vistos, etc.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apuração da suposta prática 

do delito tipificado no art. 218-B do Código Penal, praticado, em tese, pelo 

indiciado Albertino da Silva.

O Ministério Público, por entender que não ficou configurado o crime 

previsto no art. 218-B do Código Penal, ofereceu denúncia em desfavor do 

indiciado como incurso nas sanções do art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal, ao argumento de que o oferecimento de dinheiro 

aos menores visando satisfazer sua lascívia caracterizou o delito de 

estupro de vulnerável na forma tentada.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

No que tange ao crime previsto no art. 218-B do Código Penal, pelo qual o 

agente foi indiciado pela Autoridade Policial, em consonância com o 

parecer ministerial, entendo que referido delito não restou configurado no 

presente caso, vez que o tipo penal tem como finalidade a punição do 

agente que visa ingressar no ramo da prostituição, o menor de 18 

(dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento.

 Referido autor do delito é o denominado proxeneta, alcoviteiro ou 

agenciador das relações sexuais entre a vítima e terceiros, figura esta 

que destoa dos fatos atribuídos ao autuado, à medida que, segundo os 

autos, ofereceu quantia em dinheiro para manter diretamente relações 

sexuais com as vítimas, sendo que estas não se encontravam em 

situação de exploração sexual, de modo que a conduta do implicado não 

se amolda ao tipo previsto no art. 218-B do Código Penal.

Por outro lado, em que pese o órgão ministerial incursionar o agente nas 

penas do art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, entendo 

que o oferecimento de dinheiro aos adolescentes visando a prática de 

atos sexuais, mas sem maiores desdobramentos, vez que as vítimas logo 

se evadiram e não atenderam aos chamados do increpado, não se 

enquadra ao citado tipo penal, ainda que em sua forma tentada.

 Na hipótese, calha salientar que a conduta atribuída ao autuado se 

reveste de mero ato preparatório, já que não restou caracterizado nenhum 

ato tipicamente relevante que se amolde aos núcleos previstos no art. 

217-A do Código Penal, tendo em vista que o agente sequer chegou a 

tocar as partes íntimas dos ofendidos, ao revés, o único contato físico 

narrado nos autos foi uma passada de mão na cabeça do menor Victor 

Henrique Pereira Reis, que logo se afastou.

Mesmo que o autuado tenha pretendido praticar conjunção carnal ou outro 

ato libidinoso com os menores mediante oferecimento de dinheiro, o 

simples projeto interno, isto é, o intento não exteriorizado, é incapaz de ser 

punido, pois não há falar em presunção de atos executórios.

Destarte, a ação de oferecer dinheiro objetivando a prática de atos 

sexuais não pode ser equiparada ou interpretada como início dos atos 

executórios, vez que muito distante da conjunção carnal ou de outro ato 

libidinoso, longe, igualmente, do desiderato daquele que pretende 

satisfazer sua lascívia ou concupiscência.

Nesse sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO 

LIBIDINOSO. INGRESSO NA FASE EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. ATOS 

MERAMENTE PREPARATÓRIOS. DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA NÃO 

ATINGIDA. ABSOLVIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. O 

conceito de ato libidinoso, apesar de amplo, deve ser analisado com a 
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devida cautela, sob pena de acarretar séria injustiça. Assim, não 

configura ato libidinoso a conduta do agente que se despe em frente a 

uma criança, mas após a negativa desta de se deitar com ele na cama, 

desiste de iniciar os atos executivos, apesar de possuir condições para 

tanto. 2. Admitir a punição de atos meramente preparatórios, que, no caso, 

foram incapazes de abalar a dignidade sexual da vítima, importa em 

retorno à doutrina do direito penal do inimigo, em contrariedade aos 

preceitos do direito penal moderno. 3. Tendo em vista que o fato não 

constituiu infração penal, impõe-se a absolvição do embargante, a teor do 

disposto no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. Embargos 

conhecidos e providos. (Acórdão n.1123877, 20171210003259EIR, 

Relator: JAIR SOARES, Relator Designado:J.J. COSTA CARVALHO, 

Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Julgamento: 03/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: 74/75)

Sendo assim, considerando que a conduta do acusado limitou-se a 

oferecer dinheiro para as vítimas para com elas praticar atos sexuais, mas 

levando-se em conta que estas prontamente se afastaram e comunicaram 

seus responsáveis, os quais acionaram a polícia, tenho que o presente 

caso é atípico, não se enquadrando em nenhum dos tipos penais 

incriminadores.

Portanto, ao cabo das investigações, não foram evidenciados elementos 

indiciários que apontem na direção de um eventual cometimento do crime 

de tentativa de estupro de vulnerável, haja vista que a dignidade sexual 

das vítimas em nenhum momento ficou abalada, bem como o indiciado não 

chegou a iniciar atos executórios aptos a satisfazer seu intento sexual.

 Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial de fls. 37/38, 

rejeito a denúncia, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo 

Penal, diante da atipicidade da conduta do indiciado Albertino da Silva.

Ciência ao Ministério Público.

Decorrido o prazo sem a interposição de recurso, procedam-se as baixas 

e anotações necessárias, arquivando-se o feito.

 P.R.I.C.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238737 Nr: 2136-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 238737

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação prestada pelo recuperando de que irá 

trabalhar e residir no município de Porto Esperidião-MT, devidamente 

comprovado pela documentação de fls. 198/199, DETERMINO a remessa 

do presente executivo ao Juízo da Execução Penal daquela Comarca, com 

fulcro no artigo 1.547 CNGC/MT.

Outrossim, intime-se o recuperando para que compareça na Cadeia 

Pública de Mirassol D’Oeste-MT, no prazo de cinco dias a contar de sua 

intimação, para retirar a tornozeleira eletrônica.

Oficie-se a Unidade Gestora de monitoramento comunicando acerca da 

presente decisão, bem como solicite resposta quando da retirada da 

tornozeleira do recuperando.

Com a resposta positiva da Unidade Gestora, remeta-se o presente 

processo executivo de pena ao Juízo de Porto Esperidião, conforme acima 

determinado.

No mais, mantenho as condições aplicadas anteriormente, com exceção 

do monitoramento eletrônico e comparecimento mensal neste Juízo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253459 Nr: 4614-91.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: igor christian a. salgueiro - 

OAB:24525, valdinei rodrigues salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 253459

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de ERIK FERNANDO DA SILVA.

Na data de 06.06.2018 o recuperando progrediu ao regime semiaberto (fls. 

130/132).

Ocorre que o recuperando praticou falta grave, consistente na prática do 

delito de roubo, conforme cópia da denúncia encartada às fls. 169/171, 

motivo pelo qual sua regressão cautelar de regime para o fechado foi 

determinada às fls. 141/142.

 Audiência de justificação à fl. 161.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 167/168 pela regressão 

definitiva do regime de cumprimento de pena e consequente manutenção 

do recuperando no regime fechado.

A defesa insurgiu-se contra o pleito ministerial, requestando a manutenção 

do recuperando no regime anterior até o julgamento definitivo do crime pelo 

qual responde, fls. 173/177.

 É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Pois bem, o apenado, segundo cópia da denúncia de fls. 169/171, 

supostamente cometeu os delitos de roubo e furto entre os meses de 

junho e julho do corrente ano, isto é, durante o cumprimento de sua 

reprimenda no regime semiaberto.

 Em audiência de justificação, ocorrida em 26.07.2018 (fl. 161), o 

recuperando negou a prática dos novos crimes a ele atribuídos.

Nesse panorama, tenho que a justificativa apresentada pelo recuperando 

é insuficiente para eximi-lo da falta grave, já que o apenado não poderia 

se envolver em qualquer tipo de ação penal.

 Ora, é evidente que o recuperando não hesitou em retornar à prática de 

condutas delitivas, demostrando-se inapto ao retorno do convívio social, 

uma vez que o regime extramuros para cumprimento de pena não se 

evidenciou adequado e eficiente para coibi-lo de praticar novos crimes.

 Nesse diapasão, ressalto que a regressão para o regime fechado é 

admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato 

doloso praticado com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido 

acusado da prática de fato definido como crime doloso. Sobre o tema, 

trago a lume a Súmula nº 526 do STJ:

 Súmula nº 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do 

cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena 

prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no 

processo penal instaurado para apuração do fato.

Nesse sentido, veja-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Por 

outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, 

de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de 

eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso 

(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade 

concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao 

semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente 

para o fechado. (...)”.(Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 561-562).

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA 

GRAVE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O 

cometimento de fato definido como crime doloso, durante o cumprimento 

da pena de reclusão em regime semiaberto, justifica a regressão cautelar 

do regime prisional inicialmente fixado. II - A configuração da falta grave 

independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. III - 

Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 229109/PE (2011/0308652-0), 5ª 

Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 05.06.2012, unânime, DJe 12.06.2012).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REFORMA DA 

DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO 

PARA O FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE DESCUMPRIU AS 

CONDIÇÕES IMPOSTAS À PROGRESSÃO PARA O REGIME 

INTERMEDIÁRIO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL - FALTA GRAVE - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO 

CURSO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o réu, 
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injustificadamente, descumpre as condições impostas à progressão para 

o regime semiaberto, ao não comparecer no estabelecimento prisional, 

comete falta grave, a implicar na regressão para o regime fechado. 2. A 

Lei de Execuções Penais não exige o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória para efeito de viabilizar a regressão regimental, 

bastando que o reeducando tenha, no curso da execução, perpetrado 

novo crime doloso, a teor do art. 118, I, da LEP, não havendo falar-se, 

outrossim, em afronta ao princípio da presunção de inocência 

(precedentes do STF). (Agravo de Execução Penal nº 47941/2012, 2ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Alberto Ferreira de Souza. j. 21.11.2012, 

unânime, DJe 28.11.2012).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da falta grave, segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO AO AGENTE 

PENTIENCIÁRIO - PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO FALTA GRAVE - 

RECONHECIMENTO - TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DE EVENTUAIS 

BENEFÍCIOS - DATA DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE E NÃO DA 

DECISÃO QUE A RECONHECEU. 01. Comete falta grave o apenado que 

não obedece e não respeita o agente penitenciário, bem como pratica atos 

de indisciplina, a teor do disposto no art. 50 , VI , da LEP . 02. O marco 

inicial para contagem do prazo para efeitos de concessão dos benefícios 

previsto na Lei de Execução Penal deve ser a data do cometimento da 

falta grave e não a da decisão que a reconheceu. (TJ-MG - Agravo em 

Execução Penal : AGEPN 10713090919984001 MG, data do julgamento: 

Relator: Fortuna Grion). (Destaquei).

À propósito, o verbete sumular nº 534 da Corte Superior pontifica o 

presente tema:

Súmula 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para 

a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir 

do cometimento dessa infração.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

ERIK FERNANDO DA SILVA, do semiaberto para o fechado, ante a prática 

de fato definido como crime doloso.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Por fim, ciente da expedição da guia de execução penal oriunda da ação 

CI 257318, proceda-se a unificação.

Após, elabore-se o cálculo de pena atualizado.

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241896 Nr: 3839-61.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Menezes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 241896

Vistos, etc.

Trata-se de Executivo de Pena em desfavor de SIDNEI MENEZES 

RODRIGUES, condenado à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 

24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Ato contínuo, em razão do condenado não ter sido localizado para ser 

intimado, foi determinada a regressão cautelar do regime ao fechado, 

tendo como consequência a decretação da prisão, conforme decisão de 

fls. 47/48.

O mandado de prisão foi cumprido em 06.10.2018, conforme noticiado pela 

Autoridade Policial à fl. 69-v, todavia, por vislumbrar a ilegalidade da 

prisão, ocorrida em período eleitoral, o juízo plantonista de Cáceres/MT 

relaxou a custódia, nos termos da decisão de fl. 71.

À fl. 72 aportou aos autos certidão do oficial de justiça indicando o 

endereço do recuperando na cidade de Cáceres/MT.

Vieram-me conclusos.

Decido.

Em análise detida dos autos, verifico que a decisão que decretou a 

regressão cautelar teve como único objetivo localizar o recuperando para 

dar início ao cumprimento de sua reprimenda, vez que não foi localizado 

para comparecer em audiência admonitória.

 Nesse sentido, diante do comparecimento do apenado nos autos 

apresentando seu endereço residencial atualizado na cidade de 

Cáceres/MT, fl. 72, resta superando o motivo que fundamentou a 

regressão cautelar, razão pela qual REVOGO a prisão do recuperando 

SIDNEI MENEZES RODRIGUES, pelo que determino que o presente 

executivo seja remetido ao Juízo da Execução Penal da Comarca de 

Cáceres-MT.

Expeça-se contramandado de prisão em favor do recuperando, salvo se 

por outro motivo deva ser preso.

Cumpra-se, com urgência.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 210578 Nr: 2107-16.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cordova França - 

OAB:19999

 PROCESSO/CÓD. Nº 210578

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 178, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Saliente-se que o atestado de remição de pena juntado à fl. 176 consta do 

cálculo apresentado à fl. 178.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 104974 Nr: 1200-80.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlucia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 104974

Vistos, etc.

Em que pese a impugnação das partes quanto à quantidade de perda dos 

dias remidos, denota-se dos autos que foram reconhecidos o cometimento 

de duas faltas graves, sendo decretada às fls. 485/487 a perda dos dias 

remidos em 1/3 (um terço) para cada falta grave, de modo que o cálculo 

apresentado à fl. 489 não merece reparos.

A corroborar com o exposto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição de pena – Prática de três faltas 

graves – Limitação da perda dos dias remidos pela prática da falta grave 

em até um terço – Critério de cômputo – O tempo remido deve ser somado 

à pena cumprida - POSSIBILIDADE EM PARTE – Possibilidade de perda 

sucessiva dos dias remidos em relação a cada uma das faltas – Dias 

remidos devem ser computados como pena efetivamente cumprida, para 

todos os efeitos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP – EP 

70095813620178260482 SP 7009581-36.2017.8.26.0482, Relator: Ruy 

Alberto Leme Cavalheiro, Data do Julgamento: 14/08/2018, 3ª Câmara de 

Direito Criminal, Data de Publicação: 17/08/2018)

Destarte, não havendo qualquer erro que macule o cálculo de pena de fl. 

489, homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, com 

posterior certificação nos autos.
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Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos em data 

prevista para progressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 230137 Nr: 2150-31.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcos Silvério da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 230137

 Vistos, etc.

Considerando que o apenado juntou às fls. 394/402 comprovantes de 

trabalho para justificar sua ausência de comparecimento na Cadeia Pública 

nos dias 04, 08, 15, 19, 20, 21, 22, 27 e 28 de setembro de 2018, abono 

suas faltas para os devidos fins.

No mais, considerando que o apenado deixou de justificar as faltas dos 

dias 05, 13 e 18 de setembro de 2018, intime-se, quando do seu 

comparecimento mensal em Juízo, a comprovar os motivos de sua 

ausência, sob pena de regressão de regime.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 95371 Nr: 4731-14.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 PROCESSO/CÓD. Nº 95371

Vistos, etc.

À míngua de impugnação pelas partes, devidamente intimadas do cálculo 

de pena de fl. 619, não se constatando qualquer irregularidade no mesmo, 

homologo-o para seus devidos fins.

Intimem-se, inclusive o recuperando, entregando-lhe cópia do cálculo, 

quando de seu comparecimento mensal, com posterior certificação nos 

autos.

Após, aguarde-se o cumprimento da pena, vindo-me conclusos na data 

prevista para a progressão ao regime aberto.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245214 Nr: 649-56.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:GO30.299

 PROCESSO/CÓD. Nº 245214

 Vistos, etc.

Trata-se de execução penal em que figura como reeducando JAIME 

GONÇALVES DOS SANTOS.

Cálculo de pena à fl. 96.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Decido.

Apreciando detidamente os autos, noto que o reeducando preencherá o 

requisito objetivo para a progressão de regime no dia 01.11.2018 

(quinta-feira), consoante fl. 96, data em que não haverá expediente, 

motivo pelo qual vislumbro a necessidade de reconhecer a benesse de 

imediato, tendo em vista que o apenado não pode ser prejudicado por fato 

resultante de força maior.

Outrossim, o reeducando também preenche as exigências de caráter 

subjetivo, conforme afirmado pelo agente penitenciário Lindomar de 

Almeida Coutinho Lira à fl. 95, fazendo jus ao benefício na forma do art. 

112 da Lei 7.210/1984, porquanto inexistem óbices legais para tanto.

 Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à 

progressão do reeducando, de tal sorte que sua concessão é inarredável 

pelo contido nos autos, porém, frente à ausência de estabelecimento 

adequado nesta comarca, não podendo o reeducando ser penalizado pela 

inoperância estatal em criar os estabelecimentos a que se refere o art. 35, 

§ 1º, do Código Penal e art. 91 da Lei 7.210/1984, alternativa não resta a 

não ser permitir ao condenado que exerça atividades externas durante o 

período diurno e recolha-se à sua residência durante o período noturno. 

Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no 

estabelecimento a que se refere o art. 35, § 1º, do CP, faz jus o 

reeducando ao trabalho externo, ou a frequentar curso supletivo 

profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do 

§ 2º do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno 

na sua residência, conforme dito anteriormente.

 Ex positis, com espeque no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, 

alínea b), 122 e 124 (parágrafo único) da Lei 7.210/1984, DETERMINO a 

transferência do condenado JAIME GONÇALVES DOS SANTOS do regime 

fechado para o semiaberto, mediante as seguintes condições, sob pena 

de revogação do vertente benefício, circunstâncias estas que constarão 

do Alvará de Soltura:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o recuperando 

se submeter à colocação da tornozeleira eletrônica, como condição de 

sua soltura, junto à Cadeia Pública local, oportunidade em que receberá 

explicações técnicas quanto ao funcionamento da mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de NÃO estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, 

a partir do dia 02/11/2018, diariamente na Cadeia Pública do Município de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, 

situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol 

D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 

18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;
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D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação.

 No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o digno Oficial de 

Justiça indagar o recuperando acerca do endereço que irá residir e 

telefones para contato, bem como deverá o apenado apresentar o 

comprovante de endereço atualizado na secretaria deste Juízo, no prazo 

24h, para eventuais intimações e cadastramento no sistema de 

monitoramento eletrônico.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se à Polícia Civil e à Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Expeça-se ofício comunicando o Diretor da Cadeia Pública local quanto à 

decisão ora prolatada, bem como que promova imediatamente a inserção 

do reeducando no novo regime, para que este usufrua desde já dos 

benefícios advindos da progressão.

Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

reeducando, salvo se por outro motivo estiver preso, com a ressalva de 

que o cumprimento deve ser efetivado somente no dia 01º de novembro 

de 2018, data em que preencherá o requisito objetivo.

Designo audiência admonitória para o dia 12/12/2018, às 9h.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Quanto à pena de multa, se aplicada, ao cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias, preferencialmente quando este(a) vir em Secretaria assinar 

lista de comparecimento. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da 

multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se com a MÁXIMA URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253105 Nr: 4790-21.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Flavio Cardoso Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 253105

 Vistos, etc.

Trata-se de execução penal em que figura como reeducando JHONATAN 

FLAVIO CARDOSO RAMOS.

Cálculo de pena à fl. 65.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Decido.

Apreciando detidamente os autos, noto que o reeducando preencherá o 

requisito objetivo para a progressão de regime no dia 04.11.2018 

(domingo), consoante fl. 65, data em que não haverá expediente, motivo 

pelo qual vislumbro a necessidade de reconhecer a benesse de imediato, 

tendo em vista que o apenado não pode ser prejudicado por fato 

resultante de força maior.

Outrossim, o reeducando também preenche as exigências de caráter 

subjetivo, conforme afirmado pelo agente penitenciário Lindomar de 

Almeida Coutinho Lira à fl. 64, fazendo jus ao benefício na forma do art. 

112 da Lei 7.210/1984, porquanto inexistem óbices legais para tanto.

 Assim sendo, verifico que não há qualquer elemento desfavorável à 

progressão do reeducando, de tal sorte que sua concessão é inarredável 
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pelo contido nos autos, porém, frente à ausência de estabelecimento 

adequado nesta comarca, não podendo o reeducando ser penalizado pela 

inoperância estatal em criar os estabelecimentos a que se refere o art. 35, 

§ 1º, do Código Penal e art. 91 da Lei 7.210/1984, alternativa não resta a 

não ser permitir ao condenado que exerça atividades externas durante o 

período diurno e recolha-se à sua residência durante o período noturno. 

Com efeito, não sendo factível o adequado cumprimento no 

estabelecimento a que se refere o art. 35, § 1º, do CP, faz jus o 

reeducando ao trabalho externo, ou a frequentar curso supletivo 

profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, na dicção do 

§ 2º do mesmo dispositivo, devendo se recolher durante o período noturno 

na sua residência, conforme dito anteriormente.

 Ex positis, com espeque no art. 35, § 2º, do CP, c/c artigos 66 (inciso III, 

alínea b), 122 e 124 (parágrafo único) da Lei 7.210/1984, DETERMINO a 

transferência do condenado JHONATAN FLAVIO CARDOSO RAMOS do 

regime fechado para o semiaberto, mediante as seguintes condições, sob 

pena de revogação do vertente benefício, circunstâncias estas que 

constarão do Alvará de Soltura:

A) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de 

tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes, 

dentre as quais:

A1) No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o recuperando 

se submeter à colocação da tornozeleira eletrônica, como condição de 

sua soltura, junto à Cadeia Pública local, oportunidade em que receberá 

explicações técnicas quanto ao funcionamento da mesma;

A2) São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

A3) Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

nos telefones 3241-4139 (fixo), 99997-3022 (celular) ou email 

cpmirassoldoeste@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta todos os dias;

A4) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

A5) É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em 

que está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em 

situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou 

força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

A6) Deverá portar telefone celular para fins de comunicação imediata com 

a Central de Monitoramento quando necessário, devendo informar a esta o 

respectivo número e eventual alteração.

B1) Na hipótese de estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico: comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª 

Vara do Fórum de Mirassol D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), 

para assinar o termo de comparecimento;

B2) Na hipótese de NÃO estar o recuperando incluso no sistema de 

monitoramento eletrônico por falta de tornozeleira eletrônica: comparecer, 

a partir do dia 05/11/2018, diariamente na Cadeia Pública do Município de 

Mirassol D’Oeste/MT, entre segunda-feira e sexta-feira, incluindo feriados, 

situada na Rua 14 de Maio, nº 1494 – Jardim São Paulo, Mirassol 

D’Oeste/MT CEP 78280-000, para assinar lista de comparecimento, entre 

18:00h e 19:30h.

C) Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

D) Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

E) Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

F) No prazo de 30 (trinta) dias deverá juntar aos autos prova de que se 

encontra trabalhando, ou impossibilitado de trabalhar; estando 

trabalhando, deverá informar o endereço em que labora e o respectivo 

horário de trabalho;

G) Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 H) É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial, sob pena de 

regressão do regime de cumprimento de pena;

I) Não cometer novo crime ou contravenção penal.

J) Na forma do art. 115, caput, da Lei nº 7.210/84, analogicamente 

aplicável ao regime semiaberto, participar dos projetos recuperacionais 

indicados pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Mirassol 

D’Oeste/MT, a exemplo de ciclos de palestras, tratamentos contra 

dependência química, alcoólica, amparo psicológico, etc, bastando mera 

notificação dos mesmos para participação.

 No ato do cumprimento do Alvará de Soltura, deverá o digno Oficial de 

Justiça indagar o recuperando acerca do endereço que irá residir e 

telefones para contato, bem como deverá o apenado apresentar o 

comprovante de endereço atualizado na secretaria deste Juízo, no prazo 

24h, para eventuais intimações e cadastramento no sistema de 

monitoramento eletrônico.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Advirto o recuperando que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu pedido 

com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá apresentar 

carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o respectivo horário do 

culto.

Do funcionamento das tornozeleiras eletrônicas:

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio dos telefones – 3241-4139 ou 99997-3022.

Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga do regime SEMIABERTO, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Oficie-se a Unidade Gestora responsável pela monitoração das 

tornozeleiras eletrônicas, comunicando acerca desta decisão.

Comuniquem-se à Polícia Civil e à Polícia Militar desta cidade a fim de 

também fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas ao 

recuperando, as quais deverão informar a este Juízo eventual 

descumprimento das condições em apreço, após a lavratura do devido 

boletim de ocorrência, acaso encontrem o recuperando em local proibido e 

fora do horário permitido.

Saliente-se ao recuperando que, acaso seja encontrado pelas Polícias 

Civil e Militar em local proibido ou fora do horário permitido, será 

encaminhado para lavratura de Boletim de Ocorrência, e posteriormente 

liberado.

Destarte, expeça-se a guia de controle de cumprimento das condições 

assumidas pelo recuperando, acaso esta providência não tenha sido 

ainda tomada.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime para o FECHADO.

Expeça-se ofício comunicando o Diretor da Cadeia Pública local quanto à 

decisão ora prolatada, bem como que promova imediatamente a inserção 

do reeducando no novo regime, para que este usufrua desde já dos 

benefícios advindos da progressão.

Serve a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

reeducando, salvo se por outro motivo estiver preso, com a ressalva de 
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que o cumprimento deve ser efetivado somente no dia 04 de novembro de 

2018, data em que preencherá o requisito objetivo.

Designo audiência admonitória para o dia 12/12/2018, às 9h.

Saliente-se ao recuperando que o não comparecimento em audiência 

poderá importar em regressão cautelar de regime, com expedição de 

mandado de prisão.

Após a intimação do(a) recuperando(a) das condições acima 

estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor competente para o 

cálculo da pena restante.

Com o cálculo de pena, intimem-se as partes para manifestação, em 05 

(cinco) dias, iniciando pela defesa, vindo-me conclusos na sequência.

Quanto à pena de multa, se aplicada, ao cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias, preferencialmente quando este(a) vir em Secretaria assinar 

lista de comparecimento. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da 

multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a 

multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da 

legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Saliente-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se, com a MÁXIMA URGÊNCIA.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 232323 Nr: 1500-20.2012.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Douglas Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267

 PROCESSO/CÓD. Nº 232323

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de MAYCON DOUGLAS SILVA 

PEREIRA.

Na data de 15.09.2017 realizou-se audiência admonitória, oportunidade em 

que foram estabelecidas novas condições para o regime semiaberto, 

conforme fls. 76/77.

Na sequência, o recuperando pugnou pela flexibilização de suas 

condições, visando adequá-las à sua função de motorista, o que foi 

deferido por este Juízo, condicionado à comprovação e justificativa 

mensal das faltas de comparecimento na Cadeia Pública porventura 

ocasionada pelo seu labor (fls. 109/110).

 Consta às fls. 197/201 comprovantes de trabalho juntados pelo apenado, 

referentes ao mês de agosto.

Visualizando as notas fiscais juntadas às fls. 197/201, este Juízo se 

deparou com indícios de adulteração, cujo artifício é perceptível ao cotejar 

as datas de emissão e impressão dos documentos, motivo pelo qual foi 

determinada às fls. 203/204 a regressão cautelar de regime para o 

fechado.

Audiência de justificação à fl. 228.

A defesa insurgiu-se às fls. 214/218 requestando a concessão de 

liberdade provisória, ao argumento de que o recuperando estava 

trabalhando nas datas em que deixou de comparecer à Cadeia Pública, 

como também sustentou a ausência de suporte probatório mínimo para 

fundamentar a regressão de regime, vez que não houve fraude nas notas 

fiscais apresentadas.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 230/233 pela regressão 

definitiva do regime de cumprimento de pena e consequente manutenção 

do recuperando no regime fechado.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, em que pese o pedido da defesa constante às fls. 214/218 

ser intitulado como liberdade provisória, infere-se de suas razões que se 

busca a manutenção do recuperando no regime semiaberto, de modo que 

o recebo como manifestação contrária à regressão definitiva, em atenção 

ao princípio da fungibilidade.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Conforme relatado, o recuperando estava cumprindo sua reprimenda no 

regime semiaberto, mediante condições flexibilizadas às fls. 109/110, 

dentre elas a obrigação de juntar mensalmente comprovantes de trabalho, 

com o fito de abonar eventuais faltas de comparecimento na Cadeia 

Pública, bem como não praticar novo delito, quando também foram 

esclarecidas as consequências de seu descumprimento.

Nesse sentido, consta dos autos que o apenado, a partir de 11.10.2017, 

passou a comprovar suas ausências na Cadeia Pública por meio da 

apresentação de notas fiscais relativas à prestação de serviço de 

motorista.

Ocorre que, analisando as notas fiscais juntadas às fls. 197/201, este 

Juízo se deparou com indícios de adulteração, cujo artifício é perceptível 

ao cotejar as datas de emissão e impressão dos documentos, sendo 

diametralmente divergentes.

Diante do referido fato, ao compulsar detidamente os comprovantes 

anteriormente juntados, conclui-se que o apenado utilizou-se de tal 

manobra desde junho do corrente ano, conforme fl. 170.

Nesse passo, infere-se que os documentos às fls. 170/172, 176/180, 184, 

190/192 e 198/201 também apresentam indícios de falsificação, inclusive 

as notas fiscais à fl. 176, 180 e 200 são idênticas (mesmo destinatário, 

descrição dos produtos, data da impressão, chave de acesso, etc.), 

sendo alterada apenas a data da emissão.

Em audiência de justificação, ocorrida em 01.10.2018 (fls. 228/229), o 

recuperando tentou, no primeiro momento, negar a falsificação, contudo, 

diante das inconsistências a ele mostradas, acabou por confessar tal 

conduta, dizendo que assim agiu por desespero e porque estava 

desempregado.

Ora, diante do desemprego sustentado pelo recuperando, bastava 

comparecer na Cadeia Pública diariamente para assinar a respectiva lista 

e procurar auxílio com seu advogado ou Defensoria Pública para obter 

maiores esclarecimentos, mas optou por utilizar de engodo visando 

enganar o juízo.

Nesse panorama, tenho que a justificativa apresentada pelo recuperando 

é insuficiente para eximi-lo da falta grave, uma vez que sua conduta, em 

tese, constitui prática de novo delito, o que representa uma afronta ao 

Poder Judiciário, visto que foi capaz de ludibriar o próprio juízo da 

execução penal, que somente constatou sua ação a partir das últimas 

notas juntadas aos fólios, já que as rasuras ficaram mais evidentes.

É evidente que o recuperando não hesitou em retornar à prática de 

condutas delitivas, demostrando-se inapto ao retorno do convívio social, 

uma vez que o regime extramuros para cumprimento de pena não se 

evidenciou adequado e eficiente para coibi-lo de praticar novos crimes.

 Nesse diapasão, ressalto que a regressão para o regime fechado é 

admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato 

doloso praticado com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido 

acusado da prática de fato definido como crime doloso. Sobre o tema, 

trago a lume a Súmula nº 526 do STJ:

 Súmula nº 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do 

cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena 

prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no 

processo penal instaurado para apuração do fato.

Nesse sentido, veja-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Por 

outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, 

de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de 

eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso 

(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade 

concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao 

semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente 

para o fechado. (...)”.(Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 561-562).

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA 

GRAVE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 
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AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O 

cometimento de fato definido como crime doloso, durante o cumprimento 

da pena de reclusão em regime semiaberto, justifica a regressão cautelar 

do regime prisional inicialmente fixado. II - A configuração da falta grave 

independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. III - 

Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 229109/PE (2011/0308652-0), 5ª 

Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 05.06.2012, unânime, DJe 12.06.2012).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REFORMA DA 

DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO 

PARA O FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE DESCUMPRIU AS 

CONDIÇÕES IMPOSTAS À PROGRESSÃO PARA O REGIME 

INTERMEDIÁRIO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL - FALTA GRAVE - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO 

CURSO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o réu, 

injustificadamente, descumpre as condições impostas à progressão para 

o regime semiaberto, ao não comparecer no estabelecimento prisional, 

comete falta grave, a implicar na regressão para o regime fechado. 2. A 

Lei de Execuções Penais não exige o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória para efeito de viabilizar a regressão regimental, 

bastando que o reeducando tenha, no curso da execução, perpetrado 

novo crime doloso, a teor do art. 118, I, da LEP, não havendo falar-se, 

outrossim, em afronta ao princípio da presunção de inocência 

(precedentes do STF). (Agravo de Execução Penal nº 47941/2012, 2ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Alberto Ferreira de Souza. j. 21.11.2012, 

unânime, DJe 28.11.2012).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da falta grave, segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO AO AGENTE 

PENTIENCIÁRIO - PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO FALTA GRAVE - 

RECONHECIMENTO - TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DE EVENTUAIS 

BENEFÍCIOS - DATA DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE E NÃO DA 

DECISÃO QUE A RECONHECEU. 01. Comete falta grave o apenado que 

não obedece e não respeita o agente penitenciário, bem como pratica atos 

de indisciplina, a teor do disposto no art. 50 , VI , da LEP . 02. O marco 

inicial para contagem do prazo para efeitos de concessão dos benefícios 

previsto na Lei de Execução Penal deve ser a data do cometimento da 

falta grave e não a da decisão que a reconheceu. (TJ-MG - Agravo em 

Execução Penal : AGEPN 10713090919984001 MG, data do julgamento: 

Relator: Fortuna Grion). (Destaquei).

À propósito, o verbete sumular nº 534 da Corte Superior pontifica o 

presente tema:

Súmula 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para 

a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir 

do cometimento dessa infração.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

MAYCON DOUGLAS SILVA PEREIRA, do semiaberto para o fechado, ante 

a prática de fato definido como crime doloso.

Ciência ao Ministério Público e à defesa do recuperando.

Após, elabore-se o cálculo de pena atualizado.

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237460 Nr: 1507-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 PROCESSO/CÓD. Nº 237460

 Vistos, etc.

Considerando que o apenado juntou às fls. 320/323 documentos para 

justificar a violação do recolhimento domiciliar nos dias 20 a 24 de outubro 

do corrente ano, acolho a justificativa para os devidos fins.

Proceda-se à elaboração do cálculo de pena, conforme determinado às 

fls. 298/301.

Com o cálculo da pena, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 05 (cinco) dias, iniciando pela defesa.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001981-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA AGRICOLA - COOCENTRAL 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cláudia Uliana Orlando OAB - PR35818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU JOAO GUZZO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002005-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DE CASTRO OAB - MT4238/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENTIL DAL MASO FILHO (REQUERIDO)

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002030-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATERI DEALTINA FELSKY DOS ANJOS OAB - MT7640/O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA LUCIANE FRIGO OAB - SP269989 (ADVOGADO(A))

ADELIA CRISTINA MEDEIROS MENDONCA OAB - MT13340/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RICHART (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 118081 Nr: 2826-25.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erasmo Carlos Pelisão, Greyce Viviane Soscchinske 

Pelisão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defona do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante os argumentos da exordial, “ad cautelam”, entendo 

conveniente a justificação prévia do alegado, de modo que POSTERGO a 

análise do pedido liminar para após a solenidade e DESIGNO a audiência 

de justificação para o dia 13 de dezembro de 2018 às 13h30min (Horário 

Oficial de Mato Grosso), anotando que as testemunhas, se houver, 

deverão comparecer ao ato processual independentemente de intimação.

 Cite-se e intime-se a parte Requerida para que compareça à audiência 

acompanhada de Advogado, cientificando-a, ainda, de que o prazo para 

apresentar contestação será contado da intimação do despacho que 

deferir ou não a medida liminar, nos termos do art. 564 do Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte Autora por intermédio de seu procurador.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76668 Nr: 290-80.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Topázio S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Di Giorgio Beck - 

OAB:RS 44.311, MARIO KESSLER DA SILVA NETO - OAB:43187

 Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Revisional de 

Contrato c.c. Repetição de Indébito proposta pelo Posto 29 Comércio de 

Combustíveis Ltda - EPP em desfavor do Banco Topázio S.A., com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

Requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85 

do Código de Processo Civil, e ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Translade-se cópia da presente sentença aos autos da Ação 

de Execução n. 4524-42.2013.811.0086 – Código n. 75947.Transitada em 

julgado, arquive-se, observando as cautelas de estilo.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109525 Nr: 5705-39.2017.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antonio Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Küster Andriata - OAB:MT 

15.998A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B

 Vistos, etc.

Considerando-se que os processos de Código n. 109525 e n. 112742 

ambos em trâmite perante este Juízo foram sentenciados, oficie-se ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso informando acerca da perda 

de objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto nos autos de 

Código n. 109525.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 50988 Nr: 2031-63.2011.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São Jose Construtora e Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Junior Stiegemeier - 

OAB:MT 12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Procurador(a) do Municipio de Santa Rita do 

Trivelato - MT - OAB:8107, Valdir Miquelin - OAB:4613

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida negativa, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92856 Nr: 1776-32.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Pouzo Torres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concessionária Rota do Oeste S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Considerando que não há mais questões processuais pendentes nos 

ditames do art. 357 do Código de Processo Civil, dou o feito por 

saneado.Fixo como ponto controvertido a ocorrência da responsabilidade 

civil da concessionária, em especial quanto a excludente de nexo de 

causalidade ou inexistência de ato ilícito, o valor do dano e a propriedade 

do veículo.De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, 

sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, 

esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.Em 

seguida, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107598 Nr: 4752-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Ricelly Machado - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538, Raquel Mansanaro - OAB:SP 271.599

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. RICARDO AUGUSTO HECK para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 89544 Nr: 4730-85.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon, Ademir Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Pois bem.De proêmio, proceda-se com a citação do Executado Ademir 

Mognon no local indicado na “Certidão” à fl. 88 e na manifestação à fl. 

90.Ademais, defiro o requerido no item “c” da manifestação à fl. 92, no 

tocante a penhora, avaliação e remoção dos maquinários descritos à fl. 

90v°.No caso de não serem encontrados os bens dados em garantia, 

intime-se a parte Executada para que proceda com a indicação de 

localização dos mesmos, sob pena de este Juízo considerar como ato 

atentatório a dignidade da justiça, com a consequente aplicação de multa, 

em analogia ao art. 774, V, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.De mais a mais, indefiro por hora o requisitado no item “c” do pleito à 

fl. 92, em relação aos bens móveis e imóveis que não compõem a garantia 

fiduciária prestada pelos Executados, mormente por não haver prova que 

os bens ofertados a título de garantia são insuficientes para saldar o 

débito executado.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 75947 Nr: 4524-42.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Topázio S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP, 

Jaber Felipe de Quadros Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Di Giorgio Beck - 

OAB:RS 44.311, MARIO KESSLER DA SILVA NETO - OAB:43187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:MT 10.026, 

Gustavo Tomazeti Carrara - OAB:MT 5967

 Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da Exceção de Pré-Executividade 

proposta pelo Posto 29 Comércio de Combustíveis Ltda - EPP em desfavor 

do Banco Topázio S.A. às fls. 119/121.Sem fixação de honorários, 

considerando o não conhecimento da exceção e prosseguimento da 

demanda.Outrossim, recebo o “Termo de Cessão de Créditos” disposto à 

fl. 153, determino a alteração da capa dos autos e Sistema Apolo, para 

fins de substituir e fazer constar como parte Exequente Rio Tibagi 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros.Desta forma, sendo o 

prosseguimento do feito medida de rigor, intime-se a parte Exequente para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 29156 Nr: 12-12.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Herminio Pedro Taffarel, Dorival 

Kurek, Espólio de Olivo Martinazzo, Claudecir Francisco Cenedese, 

Adriana Maria Bressan Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Arnaldo Rauen Delpizzo - OAB:MT 4.708 A, Eder 

Pereira de Assis - OAB:MT 8.066, Márcio José Cossetin - OAB:MT 

8982, Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

De proêmio, importa salientar que a Cooperativa de Crédito Sicredi S.A. às 

fls. 308/309 informou a existência do valor bloqueado de R$ 31.983,33, de 

modo que determino que a referida instituição bancária proceda com a 

transferência da sobredita quantia diretamente a Exequente C. Vale 

Cooperativa Agroindustrial, conforme dados bancários dispostos à fl. 286.

Com o ofício, encaminhem-se cópia dos documentos às fls. 286, 287/289 e 

307/309.

De mais a mais, intimem-se, pessoalmente os Executados Adriana Maria 

Bressan Cenedese, Olivo Martinazzo, Claudecir Francisco Cenedese e 

Dorival Kurek, acerca do conteúdo da r. sentença às fls. 287/289 para que 

informem os competentes dados bancários.

Por fim, com o integral cumprimento da r. sentença, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79887 Nr: 3036-18.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metalúrgica Bortolotto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpanorama Transportes Ltda., Companhia 

Mutual de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Tattini Rosa - OAB:SP 

210.738, Bruno Silva Navega - OAB:RJ 118.948, Julio Cesar Coelho 

Pallone - OAB:PR 16.004, Katia de Camargo - OAB:MT 17.756, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 “Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, nego 

provimento ao Recurso de Embargos de Declaração interposto à fl. 291, 

mantendo inalterada a r. decisão às fls. 286/290 tal como concebida.De 

mais a mais, dê-se fiel cumprimento ao determinado na decisão às fls. 

286/290.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências. 

Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83144 Nr: 886-30.2015.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Divórcio 

Litigioso proposta por Maria do Carmo Pereira da Silva em desfavor de 

José Marlindo Pereira Rodrigues, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, para fins de:DECRETAR o divórcio de José 

Marlindo Pereira Rodrigues e Maria do Carmo Pereira da Silva, com a 

consequente dissolução do vínculo matrimonial, forte no artigo 226, § 6º, 

da Constituição Federal, com as alterações da Emenda Constitucional nº 

66/2010, c.c. o artigo 1.571, inciso IV, do Código Civil, razão pela qual, 

oficie-se ao cartório competente para que proceda com a averbação na 

forma do art. 29, §1º, inciso I, da Lei n° 6.015/73.Defiro ao Requerido os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Manual de 

Processo Civil, uma vez que como consta na inicial, no período do 

matrimonio eles não adquiriram bens.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de 

Processo Civil, ficando, porém, suspensa a condenação a teor do art. 98, 

§ 3°, do Manual de Processo Civil.Após o trânsito em julgado desta 

sentença, e realizado o cumprimento das providências acima 

determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias 

anotações.Ratifico a decisão de fl. 18, a qual fixou honorários para a 

Advogada dativa.Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 18351 Nr: 786-61.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Dal Molin, Jandira Dal Molin, Roberto Dal 
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Molin, Jonas Dal Molin, Lenir Dal Molin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538, Raquel 

Mansanaro - OAB:SP 271.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Adriane Marcon Sociedade Unipessoal de Advocacia - 

OAB:MT 934

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. RICARDO AUGUSTO HECK para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105539 Nr: 3567-02.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEO AGRI TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T C R Comércio e Representações Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACIRA XAVIER DE SA - 

OAB:88250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a busca sobre a existência de ativos financeiros em nome da parte 

Executada, pelo Sistema Bacenjud.

Sendo frutífero o resultado da penhora, ainda que parcialmente, intime-se 

a parte Executada através de advogado ou pessoalmente caso ausente 

nos autos Advogado constituído para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Saliento, que rejeitada ou não sendo apresentada impugnação pela parte 

Executada, a indisponibilidade converter-se-á em penhora, nos termos do 

art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil.

Ademais, sem prejuízo do supra determinado, intime-se a parte Exequente, 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

resultado da penhora realizada, ainda que infrutífera.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114263 Nr: 872-41.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Ruvieri de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sigma Agropecuária LTDA, Oldemar Eichelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a solenidade marcada às 

fls. 41 para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h30min (horário oficial de 

Mato Grosso), mantendo-se as demais determinações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113194 Nr: 396-03.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alfredo da Cunha Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Baratto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra A. Lavorente - 

OAB:PR 34.697, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - OAB:PR 14352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Sanches - 

OAB:PR 15.517

 Vistos, etc.

Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a solenidade marcada às 

fls. 50 para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h00min (horário oficial de 

Mato Grosso), mantendo-se as demais determinações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114099 Nr: 792-77.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cabral da Silva, Espólio de Ernandes Cabral da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vera/MT, Gelson do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:MT 7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a solenidade marcada às 

fls. 24 para o dia 12 de dezembro de 2018, às 13h30min (horário oficial de 

Mato Grosso), mantendo-se as demais determinações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 54292 Nr: 1778-41.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marileide Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro de Oftalmologia Especializada Santa 

Casa, Ana Paula de Figueiredo Matias Duarte, Wilson Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariomarcio Maia Pinheiro - 

OAB:MT 4093

 Vistos, etc.

Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a solenidade marcada às 

fls. 233 para o dia 13 de dezembro de 2018, às 15h30min (horário oficial 

de Mato Grosso), mantendo-se as demais determinações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76595 Nr: 222-33.2014.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - 

OAB:18702, Nilton Nunes Gabriel - OAB:MT 4.342-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 90919 Nr: 5027-92.2015.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, Luiz Pedro Franz - OAB:MT 14.594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954, Roselaine 

Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Jean Peterson de Camargo - OAB:

 Vistos, etc.

Para fins de readequação de pauta, REDESIGNO a solenidade marcada às 

fls. 113 para o dia 13 de dezembro de 2018, às 14h30min (horário oficial 

de Mato Grosso), mantendo-se as demais determinações.

 Intimem-se.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40404 Nr: 3383-61.2008.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nitral Urbana Laboratórios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando José Bonatto - 

OAB:PR 25.698, Sadi Bonatto - OAB:PR 10.011

 Vistos, etc.

O caso não se amolda ao prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) 

anos do art. 206, § 5°, I, do Código Civil, considerando que as partes foram 

devidamente intimadas do julgamento do recurso à fl. 107 na data de 

19.12.2014.

Remetam-se os autos ao arquivo até a data de 20.12.2020, quando 

efetivamente terá ocorrido a prescrição quinquenal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84852 Nr: 1874-51.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Medeiros Filho, Sadi Jose Mattes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Moreschi - OAB:MT 

11.686, Ricardo Turbino Neves - OAB:MT 12.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pleito da parte Exequente às fls. 51/52, pelo o que determino a 

expedição do competente mandado de penhora, remoção e avaliação dos 

veículos elencados à fl. 49, contudo, mediante o aporte aos autos de 

informações quanto ao endereço de tais bens pela parte Exequente.

De mais a mais, indefiro o requerido às fls. 51/52, no tocante a aplicação 

de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto ausente nos 

autos requisitos.

Cumpra-se, expendido o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 12284 Nr: 20-13.2001.811.0086

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Tenório Luna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elmer Egypto Alves - 

OAB:6130-B/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Aldorema Viana 

Reginato, em desfavor do Município de Nova Mutum, ante a condenação 

proferida na sentença de fls. 134/137 quanto aos honorários 

sucumbenciais.

 Considerando o adimplemento do valor referente a condenação pela parte 

Executada/Embargada, a extinção da demanda é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de 

mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sem 

custas e honorários sucumbenciais.

Ademais, diante do pagamento informado à fl. 254/257, determino à 

expedição de alvará judicial para liberação de valores, quando, então, 

intime-se a parte Exequente, para que informe os dados bancários 

necessários à liberação, caso não o tenha feito.

 Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 450, § 3°, da 

CNGC/MT, comunicando a parte Exequente por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis a 

redação do artigo supramencionado:

“Art. 450. Os depósitos judiciais somente serão liberados, por meio de 

Alvará Judicial expedido pelo Juiz da respectiva Unidade Jurisdicional 

(assinalado de punho ou eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

§ 3º O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.”

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos.

 P. I. C.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001275-90.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M J P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001275-90.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, verifico que o autor não carreou aos 

autos a procuração. Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, 

nos termos dos artigos 319 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

trazendo aos autos a procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do 

mesmo Código. Com a emenda a inicial ou decorrido o prazo para tanto, o 

que deverá ser certificado nos autos, retornem estes conclusos para 

apreciação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nova Mutum, 31 de 

outubro de 2018 LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001276-75.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M J P EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON NICOLAU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001276-75.2018.8.11.0086 Vistos. 

Compulsando atentamente os autos, verifico que o autor não carreou aos 

autos a procuração. Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, 

nos termos dos artigos 319 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

trazendo aos autos a procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do 

mesmo Código. Com a emenda a inicial ou decorrido o prazo para tanto, o 

que deverá ser certificado nos autos, retornem estes conclusos para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 673 de 1058



apreciação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 31 de 

outubro de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001940-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DIANDRA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL NOVA MUTUM MT 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001940-09.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise 

do feito, verifico que a autora juntou os documentos registrados sob os 

ID's 14750360 e 14750453 com orientação da página equivocada, o que 

inviabiliza a análise do feito. Outrossim, impõe registrar que a teor do 

disposto no artigo 32 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização de documentos de forma a facilitar o exame 

dos autos. Senão, vejamos: “Art. 32. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem 

e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da mesma 

espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta 

para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a 

parte autora apresente a documentação os documentos registrado sob os 

ID's nº 14750360 e 14750453 com orientação de página correta, a fim de 

viabilizar a análise do feito, com fulcro no artigo 321 do Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Nova Mutum, 31 de outubro de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001831-92.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARROZEIRA SOMAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1001831-92.2018.8.11.0086 Considerando a 

tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), nos termos dos 

artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES 

AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de 

intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para impugná-la(s) no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum, 31 de outubro de 2018 Cristiany 

Ribeiro Rosa Rose Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO APARECIDO DI ANGELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM Certidão Processo: 1000453-04.2018.8.11.0086 Nos termos da 

legislação vigente impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu procurador, para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum, 31 de 

outubro de 2018

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46283 Nr: 1702-85.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mais Voce Modas Ltda ME, Roseli Aparecida 

da Costa dos Santos, Ana Maria da Costa Pozzobon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAIS VOCE MODAS LTDA ME, CNPJ: 

07391900000156, Inscrição Estadual: 133032540, atualmente em local 

incerto e não sabido ROSELI APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS, Cpf: 

70784817120, Rg: 14107414, Filiação: Maria Euzebia da Costa e Sebastião 

Gomes da Costa, data de nascimento: 17/05/1980, brasileiro(a), natural de 

Rosario Oeste-MT e atualmente em local incerto e não sabido ANA MARIA 

DA COSTA POZZOBON, Cpf: 72692359100, Rg: 18280447, Filiação: Maria 

Euzebia da Costa e Sebastião Gomes da Costa, data de nascimento: 

22/12/1983, brasileiro(a), natural de Rosario Oeste-MT. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de MAIS 

VOCE MODAS LTDA ME, ROSELI APARECIDA DA COSTA DOS SANTOSE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20095009/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/11/2009

 - Valor Total: R$ 19.926,80 - Valor Atualizado: R$ 19.926,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que as requeridas MAIS VOCÊ 

MODAS LTDA-ME, ANA MARIA DA COSTA POZZOBON E ROSELI 

APARECIDA DA COSTA estão em local incerto e não sabido, bem como a 

parte requerente e este juízo não lograram êxito em localizá-las, 

DETERMINO que sejam as mesmas citadas por edital, nos termos do artigo 

256, I, do CPC.Em caso de inércia das requeridas no prazo previsto no 

artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública desta Comarca, como curadora especial, em consonância com o 

disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual 

deverá ser intimada desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Às providências.
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ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12824 Nr: 71-24.2001.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edival Soares Cortes (firma)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Pagliuso S. de 

Mesquita-Procuradora Estado - OAB:P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVAL SOARES CORTES (FIRMA), CNPJ: 

00353329000136, Inscrição Estadual: 13159014-6. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/06/2001.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de EDIVAL 

SOARES CORTES (FIRMA), na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 114/2001.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/03/2001

 - Valor Total: R$ 64.664,00 - Valor Atualizado: R$ 64.664,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado EDIVAL 

SOARES CORTES (FIRMA) está em local incerto e não sabido, bem como a 

parte requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45807 Nr: 1219-55.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A S Z Comercio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A S Z COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CNPJ: 03219541000101. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de A S Z 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 20099051/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2009

 - Valor Total: R$ 54.206,00 - Valor Atualizado: R$ 54.206,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido A S Z Comércio 

e Representações LTDA está em local incerto e não sabido, bem como a 

parte requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja o mesmo citado por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do Código de Processo Civil, com prazo de 20 (vinte) dias.Em 

caso de inércia da parte executada, desde já, nomeio a Defensoria Pública 

desta Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto 

no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51510 Nr: 2541-76.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. PIRES REPRESENTAÇÕES - PIRES 

REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina Martins 

Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - 

OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. PIRES REPRESENTAÇÕES - PIRES 

REPRESENTAÇÕES, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/09/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT em face de M. PIRES REPRESENTAÇÕES 

- PIRES REPRESENTAÇÕES, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de fiscal, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7380/2007, 8557/2007, 8689/2007, 1155/2008 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/09/2010

 - Valor Total: R$ 2.210,44 - Valor Atualizado: R$ 2.210,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado M. PIRES 

REPRESENTAÇÕES – PIRES REPRESENTAÇÕES está em local incerto e 
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não sabido, bem como a parte exequente e este juízo não lograram êxito 

em localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por 

edital, nos termos do artigo 256, I, do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48518 Nr: 3936-40.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciela Cleidi Valiente Benitez - ME, Graciela 

Cleidi Valiente Benitez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRACIELA CLEIDI VALIENTE BENITEZ - 

ME, CNPJ: 07558759000133 e atualmente em local incerto e não sabido 

GRACIELA CLEIDI VALIENTE BENITEZ, Cpf: 03635409979, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/11/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA) em face de GRACIELA 

CLEIDI VALIENTE BENITEZ - ME e GRACIELA CLEIDI VALIENTE BENITEZ, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de fiscal, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20108909/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 11/11/2010

 - Valor Total: R$ 9.661,40 - Valor Atualizado: R$ 9.661,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que as executadas GRACIELA 

CLEIDI VALIENTE BENITEZ - ME e GRACIELA CLEIDI VALIENTE BENITEZ 

estão em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este 

juízo não lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que 

seja as mesmas sejam citadas por edital, nos termos do artigo 256, I, do 

CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95172 Nr: 3169-89.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Miranda da Cruz -Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA MIRANDA DA CRUZ -ME, CNPJ: 

08835245000140, Inscrição Estadual: 133385655. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT em face de MARCIA MIRANDA DA 

CRUZ -ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de fiscal, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6603/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 59.362,99 - Valor Atualizado: R$ 59.362,99 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o a executada MARCIA 

MIRANDA DA CRUZ - ME está em local incerto e não sabido, bem como a 

parte exequente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81899 Nr: 53-12.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULA ROSANE UEMURA FERREIRA 

LEITE, Cpf: 58217380163, Rg: 747682, brasileiro(a), casado(a), 

engenheira agronoma. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 210.990,18 (Duzentos 

e dez mil e novecentos e noventa reais e dezoito centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 676 de 1058



honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O Requerente emitiu em favor do Requerido Cédula 

Rural Pignoratícia sob n.40/02122-X, no valor de R$204.585,60 (duzentos 

e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), com 

vencimento final para pagamento em 28/09/2014. Entretanto, o Requerido 

não vem honrado com os pagamentos das parcelas. Houve tentativa de 

recebimento do débito, porém restou infrutífera, de modo que a única 

alternativa restante foi o ajuizamento da presente demanda em face do 

Requerido

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerida PAULA ROSANE 

UEMURA FERREIRA LEITE está em local incerto e não sabido, bem como a 

parte requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a requerida, 

DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC.Em caso de inércia da requerido no prazo previsto no artigo 335 

do Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53363 Nr: 871-66.2012.811.0086

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdS, JRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:MT 16.460

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOANISE RODRIGUES DE SOUSA, Cpf: 

03072356378, Rg: 21352132002-9, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, em virtude de a parte autora ser beneficiária de assistência 

judiciária gratuita.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84455 Nr: 1654-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Gemelli, Paschoal Borro, Erosina 

Vieira da Silva, Maria José Vieira da Silva, Maria Aparecida Vieira da Silva, 

Espólio de Cícero Vieira da Silva, Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Christine Fischer Krauss - OAB:MT 17.879-A, Paulo de 

Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PASCHOAL BORRO, Cpf: 27322157834, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Autora possui há 27 anos, uma área de 482,0302 

hectares, situada no Lote São Carlos, município de Santa Rita do Trivelato, 

Mato Grosso. O imóvel está registrado sob os IV 2588, 2479 e 3666 no 

Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso e Rosário Oeste, 

respectivamente. Após levantamento topográficos, se verificou que a 

área, na verdade, equivale a 482,0302 há. A Autora ocupa a área descrita 

de forma ininterrupta, mansa e pacífica, com animus dom mi, e de boa fé 

desde dezembro de 1987. Até a presente data não houve qualquer 

contestação, de mesmo modo que suas divisas e confrontação 

mantiveram-se incólumes.Durante todo o prazo de posse, ou seja, 27 

anos, todas as exigências legais, foram cumpridas pela Autora, inclusive o 

recolhimento do Imposto Territorial Rural (ITR) dos imóveis, demonstrando 

seu animus domini.Acreditando que outras matrículas de sua propriedade 

ocupavam as áreas, em meados de 1987, a Autora passou a explorar a 

área objeto dos autos e as contíguas a ela, com abertura de acessos e 

construção de estradas para manutenção e a proteção dos limites do 

Imóvel e mata ali disponível.Já em 2000 a área começou a ser aberta e 

mecanizada, tendo sido firmado posteriormente contrato de arrendamento 

e plantio com o Sr. Nelson José Vigolo e Geraldo Vigolo, sendo explorado 

para o cultivo de soja e milho, além da manutenção de sua vegetação 

autóctone.Assim, vê-se que a posse sempre foi exercida pela Autora de 

forma pública, ostensiva, mansa, pacífica e ininterrupta, por mais de 27 

anos, não tendo ao longo dos anos, nenhuma demanda que envolvesse o 

Imóvel, suas divisas, rumos, marcos ou confrontações.Pelo exposto, 

requer seja julgada totalmente procedente a presente ação para declarar 

por sentença o domínio da Autora sobre o imóvel com a área total de 

482,0302 há com todas consequências jurídicas defluentes dessa 

declaração, expedindo-se em favor daAutora mandado ao registro de 

imóveis para a transcrição da sentença, contendo todos os dados 

técnicos necessários, com a identificação do Imóvel, sua localização, 

tamanho, confrontações e menção ao titulo precedente — que deverá ser 

anulado - , uma vez que o titulo a ser expedido em favor da autora será na 

forma originária de aquisição de propriedade."

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o requerido Paschoal Borro 

está em local incerto e não sabido, bem como a parte requerente e este 

juízo não lograram êxito em localizar a parte requerida, DETERMINO que 

seja o mesmo citado por edital, nos termos do artigo 256, I, do Código de 

Processo Civil, com prazo de 20 (vinte) dias.Em caso de inércia do 

requerido no prazo previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, 

desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, como curadora 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Por fim, 

defiro o pedido de fl. 291 e, por consequência, concedo a dilação de 

prazo de 60 (sessenta) dias.Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e retornem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 92380 Nr: 1429-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flaviana da Cruz Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio A. Ribeiro - 

OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLAVIANA DA CRUZ CASTRO, Cpf: 

69743550178, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A executada firmou com o exeqüente em 19/02/2013 

uma “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Consignado em Folha de 

Pagamento (Setor Público)” (documento anexo), no valor de R$ 11.000,00 

(onze mil reais) para pagamento em 72 (setenta e dois) parcelas mensais, 

iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira no dia 28/03/2013, 

acrescidas dos encargos prefixados à base de 1,65% ao mês e demais 

consectários legais, tudo em conformidade com as cláusulas, prazos e 

condições mutuamente ajustadas pelas partes, constantes no corpo da 

mencionada cédula. Consoante se infere dos documentos acostados, o 

executado não adimpliu a prestação vencida em 30/07/2013, ficando em 

mora desde então, tornando-se, pois, devedor do principal e dos 

acessórios, que importaram até o seu vencimento na quantia de R$ 

12.333,83 (doze mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e três 

centavos), que devidamente corrigida pelo INPC, acrescidas de juros de 

mora à base de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual à base de 

2% (dois por cento), perfazem a quantia de R$ 20.185,78 (vinte mil, cento 

e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos). O Exequente usou de 

todos os meios suasórios na tentativa de receber o seu crédito que 

representa dívida líquida, certa e exigível conforme disciplina o art. 28 da 

Lei 10.931/2004, bem como que houve o encerramento dos débitos das 

prestações da folha de pagamento da devedora pois a Sr.ª Flaviana da 

Cruz Castro não trabalha mais lá desde 04/2013, não lhe restando outra 

alternativa, senão a busca da tutela jurisdicional, em face do vencimento 

da dívida sem seu respectivo cumprimento. Pelo exposto, requer digne-se 

Vossa Excelência determinar a citação dos executados para que, no 

prazo de 03 (três) dias, paguem a importância de R$ 20.185,78 (vinte mil, 

cento e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), relativa ao total do 

débito devidamente atualizado, até a data da propositura da presente 

ação, em observância à disposição do inciso I, alíneas a, b e c do artigo 

798 do CPC, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, correção 

monetária pelo índice oficial vigente, multa contratual de 2%, mais as 

custas e despesas processuais, honorários advocatícios, estes a serem 

arbitrados no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 

827, do CPC, sob pena de penhora em tantos bens quantos bastem para a 

garantia do pagamento da divida, procedendo desde logo sua avaliação, 

de acordo com o parágrafo 1º do artigo 829 do CPC e de acordo com as 

novas modificações introduzidas pela lei n º 13.105, de 16 de março de 

2015.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 25.334,22 - Valor 

Atualizado: R$ 25.334,22 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a executada FLAVIANA DA 

CRUZ CASTRO está em local incerto e não sabido, bem como a parte 

requerente e este juízo não lograram êxito em localizar a parte requerida, 

DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do artigo 256, 

I, do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97198 Nr: 4582-40.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILLA QUEIROZ REZENDE, MARLON 

SANTOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRISCILLA QUEIROZ REZENDE, Cpf: 

04010718129, natural de Acorizal-MT, solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido MARLON SANTOS DA CRUZ, Cpf: 03920642198, 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A exequente é credora de R$ 18.324,64 (dezoito mil 

trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), 

decorrente das Cédula de Crédito bancário n.° B40331372-2, nos termos 

da Lei 10.931 de 02 de agosto de 2004. Ocorre, entretanto, que, após a 

concessão do crédito, os devedores não procederam com o devido 

adimplemento dos títulos, conforme cálculos anexos. A exequente buscou 

todas as vias amigáveis a fim de compor com os executados, sem 

sucesso, não lhe restando outra saída senão a busca da tutela 

jurisdicional. Diante do exposto requer a citação do Réu para que em 3 

(três) dias, pague o débito devidamente corrigido, acrescido de custas e 

honorários advocatícios ou ofereça embargos, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

observada a regra do artigo 854 do Novo Código de Processo Civil

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 18.324,64 - Valor 

Atualizado: R$ 18.324,64 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que os executados Priscilla 

Queiroz Rezende e Marlon Santos da Cruz estão em local incerto e não 

sabido, bem como a parte exequente e este juízo não lograram êxito em 

localizar a parte executada, DETERMINO que sejam os mesmos citados por 

edital, nos termos do artigo 256, I, do Código de Processo Civil, com prazo 

de 20 (vinte) dias.Em caso de inércia da parte executada no prazo 

previsto no artigo 335 do Código de Processo Civil, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública desta Comarca, como curadora especial, em 

consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42194 Nr: 1543-79.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto Ferraz Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO ROBERTO FERRAZ JUNIOR, Cpf: 

02693415950, Rg: 8042420, brasileiro(a), casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 01.701.201/0001-89, com 

sede na Travessa Oliveira Bello, 34, 4° andar, na cidade de Curitiba/PR, 

por seus advogados que esta subscreve, que recebem as intimações em 

seu escritório profissional em Campo Grande/MS, no endereço constante 

do rodapé desta, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

nos autos da AÇÃO MONITÓRIA que move em face de JOÃO ROBERTO 

FERRAZ JUNIOR, com fulcro nos artigos 509 §1º, do art. 523 §1º, ambos 

do CPC/2015, apresentar pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

mediante as razões a seguir aduzidas: Trata-se de Ação Monitória 

interposta pelo Requerente, uma vez que este é credor do Requerido, no 

que se refere aos contratos descritos na inicial, no importe atualizado à 

época de R$ 150.186,92 (cento e cinquenta mil, cento e oitenta e seis 

reais e noventa e dois centavos). Aplicando-se ao débito os termos 

estabelecidos na decisão transitada em julgado, apurou-se um valor 

atualizado de R$150.186,92 (cento e cinquenta mil, cento e oitenta e seis 

reais e noventa e dois centavos), e o valor de R$ 15.018,69 (quinze mil, 

dezoito reais e sessenta e nove centavos) correspondente aos 

honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 165.205,61 (cento e 

sessenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e sessenta e um centavos), 

conforme os demonstrativos de atualização anexos. Para o adimplemento 

da avença, requer a expedição do mandado executivo, no valor atualizado 

R$ 165.205,61 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e 

sessenta e um centavos), considerando os parâmetros determinados na r. 

sentença, para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de 

multa do artigo 523 §1º, bem como penhora online de valores existentes 

em contas ou aplicações bancárias em nome do ora demandado, no caso 

do não pagamento espontâneo. Caso não seja encontrada nenhuma 

quantia penhorável, e mato contínuo, seja oficiado aos cartórios de 

registro de imóveis e o Detran-MT visando a identificação de bens em 

nome do Requerido para arresto e penhora, prosseguindo-se o 

cumprimento em seus ulteriores termos.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o requerimento de fl. 180 e, por 

consequência, determino a intimação do executado por edital, nos moldes 

do artigo 513, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43210 Nr: 2594-28.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti SAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Faruk de Moraes, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - OAB:MT 

7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT 20.495-A, Diani de Moraes - OAB:MT/12283, 

Fernando Biral de Freitas - OAB:12678-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte executada, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 263/264v, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94612 Nr: 2797-43.2016.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Brancalione, Clarizete Dativa Brancalione

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Carlos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92649 Nr: 1613-52.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Luiz da Silva - Construtora Silva, 

Marcos Luiz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto "online" por meio do sistema Bacenjud em 

nome dos executados MARCOS LUIZ DA SILVA – CONSTRUTORA SILVA 

e MARCOS LUIZ DA SILVA (fls. 99), considerando que não foram citadas 

da existência da presente execução.

No mais, intime-se a parte requerente para trazer aos autos novo 

endereço ou requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Após, tornem os autos conclusos para decisão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37322 Nr: 334-12.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Dupont

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Maria Costacurta Sorde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora e busca Renajud de fls. 110/113, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99847 Nr: 124-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 
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74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca via sistema Renajud de fls. 48, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96832 Nr: 4354-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Bressan, Delmira Bressan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Antonio Molinaria Gazola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Augusto Milan - OAB:MT 

16.703-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105374 Nr: 3490-90.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:MT 16.336-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do exequente que tentou diligenciar acerca do 

endereço do executado, não obtendo êxito para tanto, determino que seja 

diligenciado por este Juízo o endereço do executado FUTURO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA ME (CNPJ: 

11.714.891/0001-64), somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45031 Nr: 460-91.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Harry Durks, Erna Pilger Durks

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, João Batista Pereira da Silva - 

OAB:8209-B/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B

 Vistos.

Em tempo, ante ao erro material constante em fls. 185, proceda-se a baixa 

das seguintes averbações: Av. 02/18.191, refere-se a cédula rural 

hipotecária (nº 701.918/02) objeto da presente ação, Av. 03/18.191 e Av. 

03/398, referentes aos bens penhorados durante o curso do processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 5578-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, 

José Hamilton Rodrigues, Thais Elaine Ribeiro, Alex Denker Filho, Eunice 

Moride Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ARMANDO SILVA 

MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974

 Vistos.

Ante o teor do acórdão de fls. 348/351, expeça-se o competente termo de 

penhora do imóvel registrado sob a matrícula 5.031 do Cartório de Registro 

de Imóveis da Comarca de Paranatinga/MT, bem como dos imóveis 

registrados sob as matrículas nº 2.437, 2.438 e 4.439 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Mangabeiras/MA, em observância ao disposto no 

artigo 845, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Expedido o respectivo termo de penhora, intimem-se imediatamente os 

executados acerca desta, na forma prevista no artigo 841 do Código de 

Processo Civil, para, querendo, apresentarem embargos à penhora, no 

prazo legal.

 Sem prejuízo da imediata intimação do executado, intime-se o exequente 

para que comprove nos autos a averbação do termo de penhora junto à 

matricula dos citados imóveis, mediante a apresentação da certidão de 

inteiro teor do ato, com fulcro no artigo 1.005 da CNGC/2017.

Após a formalização da penhora e apresentação da averbação do termo 

de penhora junto à matricula dos imóveis, expeçam-se as respectivas 

cartas precatórias para avaliação dos bens penhorados.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80621 Nr: 3773-21.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erico Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Matschinske, Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - OAB:MT 

5091-B, Mizael de Souza - OAB:MT 16.842, Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:12295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora anexou aos autos equivocadamente 

cópia da petição inicial, impulsiono o processo com a finalidade de intimar a 

parte autora, na pessoa do seu procurador, para que apresente o 

RESUMO da petição inicial, a fim viabilizar a expedição do edital de citação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70301 Nr: 2843-71.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Marlon Cristiano Buss, Carla 

Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Requerente, por seus advogados para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça PARA 

CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA NA COMARCA DE BOA 

VISTA-RR, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Roraima (www.tjrr.jus.br), no valor R$ 51,03 (cinquenta e um reais e três 

centavos) no Banco do Brasil, Ag. 0250X, C/C 87.053-6, Ttular: 

Associação dos Oficiais de Justiça do TRRR, telefone para contato: (95) 

99971-1835 . A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DEVERÁ SE DAR 

NA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BOA VISTA -RR - NOS AUTOS Nº 

0828895-62.2018.8.23.0010.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21511 Nr: 931-20.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bio Soja Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Ludwing

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elton Fernandes Réu - 

OAB:185631/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 122/124, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114698 Nr: 1145-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Molinari, Edna Comandolli Molinari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora e busca via sistema Renajud de 

fls. 143/145, requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73677 Nr: 2195-57.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedroso e Ferreira Ltda., Rodrigo Correa de 

Almeida Ferreira, Tathiane Francieli Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94717 Nr: 2889-21.2016.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCPdB, HRS, JRdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE REIS DA SILVA JUNIOR, Cpf: 

02011762111, Rg: 5084399, Filiação: Almezina Rosa de Jesus e Jose Reis 

da Silva, data de nascimento: 29/01/1987, brasileiro(a), natural de 

Goiatuba-MT, viúvo(a), operador de produção agricola. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 30 de outubro de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70852 Nr: 3364-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tissiano Luiz Schaurich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92789 Nr: 1715-74.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA C BUSS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço do requerido CARLA C BUSS 

TRANSPORTES ME (CNPJ: 10.398.747/0001-01), somente pelos órgãos 

conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47327 Nr: 2751-64.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia Siqueira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do(s) ofício(s) 

requisitório(s) expedido(s) nos autos as fls. 174/175, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46936 Nr: 2360-12.2010.811.0086

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Topos Engenharia e Comercio Ltda, EBTE - 

Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:OAB/SP 98.709

 Vistos.

Defiro o pedido de carga formulado pela parte requerida à fl. 304.

Após a devolução dos autos em cartório pelo causídico peticionante, 

retornem conclusos para apreciação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77473 Nr: 1008-77.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Germano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT 13.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95149 Nr: 3151-68.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizandra Alzira de Paula Pacheco - ME, 

Elizandra Alzira de Paula Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81898 Nr: 52-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos executados PAULA 

ROSANE UEMURA FERREIRA LEITE (CPF: 582.173.801-63), somente pelos 

órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97882 Nr: 5037-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME, WAGNER 

GRANZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Ante a demonstração do requerente que tentou diligenciar acerca do 

endereço dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, determino que 

seja diligenciado por este Juízo o endereço dos réus MARMORARIA 

ARINOS LTDA ME (CNPJ: 11.681.623/0001-93) e WAGNER GRANZOTO 

(CPF: 551.763.211-49), somente pelos órgãos conveniados do E. TJ/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80338 Nr: 3495-20.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca via sistema Renajud de fls. 93, 

requerendo que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72510 Nr: 1027-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gambetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosivaldo Rosa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca Renajud de fls. 91, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75395 Nr: 3950-19.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Geraldo Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do(s) ofício(s) 

requisitório(s) expedido(s) nos autos as fls. 88/89, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72663 Nr: 1182-23.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 682 de 1058



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Não verificando inconsistências que possa acarretar a nulidade do auto 

de avaliação, bem como considerando que apesar de devidamente 

intimadas, as partes deixaram de se manifestar sobre o auto de avaliação 

de fls. 45/48, procedo à sua HOMOLOGAÇÃO, para que surta seus 

demais efeitos.

No mais, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito acerca do 

imóvel penhorado, sob pena de desconstituição da penhora.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114698 Nr: 1145-20.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agropecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Molinari, Edna Comandolli Molinari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido de penhora online de fls. 140/141.

Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite de R$ 66.108,54 

(sessenta e seis mil, cento e oito reais e cinquenta e quatro centavos), 

indicado às fls. 120, tomando por base o CPF da executada Edna 

Comandolli Molinari (CPF:029.401.519-11).

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, intimem-se os executados para, 

querendo, requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

disposição do artigo 854, § 3°, do CPC, bem como, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores.

Caso seja negativo, intime-se a exequente para requerer o que entender 

de direito, também no prazo de 05 (cinco) dias.

Processe o presente em segredo de justiça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76002 Nr: 4579-90.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda, Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ediberto Class, Leni Adolfo Claas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 62, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

executado Leni Adolfo Claas.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Se inexitosas todas as diligências citadas acima, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Em relação ao arbitramento de honorários no cumprimento de sentença, 

registro que o pedido já foi apreciado à fl. 57.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31854 Nr: 1446-84.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida da empresa Olvepar S/A Ind. E Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar Lindner, Jair Miguel Maule, Fábio 

Elias Hoepers, Antônio Guerreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, Crislaine Veiga - OAB:MT 15.425, Marcelo Ambrosio Cintra - 

OAB:MT 8.934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 

5581-E, Rodolfo Coelho Ribeiro - OAB:MT 16.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Vistos.Compulsando os autos do presente cumprimento de sentença, 

verifique que foi efetuado o bloqueio da importância de R$ 28.284,33 (vinte 

e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) nas 

contas bancárias dos executados FÁBIO ELIAS HOEPERS e JAIR MIGUEL 

MAULE, sendo R$ 14.142,16 (catorze mil, cento e quarenta e dois reais e 

dezesseis centavos) para cada executado, conforme minuta de fls. 

137/140.Logo, DEFIRO o pedido para realização de nova penhora online, 

apenas nas contas bancárias dos executados FÁBIO ELIAS HOEPERS e 

JAIR MIGUEL MAULE, até o limite do débito remanescente, R$ 58.183,97 

(cinquenta e oito mil, cento e oitenta e três reais e noventa e sete 

centavos), tomando por base o CPF/CNPJ dos mesmos.Os autos 

permanecerão conclusos para que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Sendo positivo o 

bloqueio, intimem-se os executados para, em 05 (cinco) dias, requererem 

o que entenderem de direito e oficie-se à Conta Única para vinculação dos 

valores.Caso seja negativo, intime-se a exequente para indicar outros 

bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão 

da execução.Processe-se o presente bloqueio em segredo de 

justiça.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105773 Nr: 3729-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da correspondência devolvida de fls. 39, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80013 Nr: 3160-98.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebíades Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - OAB:MT 22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Felipe Andres Acevedo Ibanez, para que tome 

ciência acerca do desarquivamento destes autos, observado o prazo de 5 

(cinco) dias para extração de cópias, sendo que, decorrido referido 

prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74039 Nr: 2558-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 229, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101176 Nr: 903-95.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves de Freitas, Erla Giovana de 

Matos Freitas, Paulo Humberto Alves de Freitas, Vilma Piva Battaglini, 

Rafael Piva Battlaglini, Moacyr Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudimar Rommel - 

OAB:8238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para se manfestar 

sobre o resultado da penhora de fls. 110/115v, requerendo que entender 

de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98703 Nr: 5550-70.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaia Comercio de Confecções Ltda - ME, 

NATHALIA MORAES SILVA, Rodrigo Rigoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE BUSSOLARO - 

OAB:MT 15.051-O

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 69/70, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de mandado, deverá providenciar o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42901 Nr: 2259-09.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cila Valeria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do(s) ofício(s) 

requisitório(s) expedido(s) nos autos as fls. 109/110, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53696 Nr: 1198-11.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Antonio Musa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Rudinei Zambirão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para que compareça a secretaria 

da 2ª Vara, a fim de assinar o auto de adjudicação respectivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47423 Nr: 2847-79.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cirilo Wanderlei Ferst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Sérgio de Oliveira Martins, Elpidio da 

Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Carta Precatória devolvida sem cumprimento em 

razão da ausência de recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

conforme certidão de fls. 110401, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88915 Nr: 4340-18.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Henrique Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 
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IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerida/Embargada para 

que apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70478 Nr: 3023-87.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Sebben Rigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antonio Siqueira Campos 

- OAB:MT 3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 11 da Resolução 

458/2017-CJF, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa do 

seu procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do(s) ofício(s) 

requisitório(s) expedido(s) nos autos as fls. 147/148, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108012 Nr: 4965-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli, JOÃO PAULO GIACOMELLI, RENATO 

APARECIDO DI ANGELO, MARIA MÁRCIA COCOLO DI ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Di Angelo - 

OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arival Jose Betinelli - 

OAB:PR 74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, ELCIO 

LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:MT 18186-A, EVERTON DIEGO 

GIESSLER - OAB:74627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, 

JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, Paulo Victor Krutsch 

Soletti - OAB:MT 20.345

 Vistos.

Tendo em vista o teor da decisão monocrática que julgou o agravo de 

instrumento n°. 1010042-84.2018.811.0000, encartada às fls. 166/168, a 

qual reconheceu a improcedência do recurso, em obediência à decisão 

proferida pela Relatora, determino que os embargantes SADI GIACOMELLI, 

JOÃO PAULO GIACOMELLI e RENATO APARECIDO DI ÂNGELO procedam 

ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de rejeição liminar dos embargos, nos termos do artigo 918, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101222 Nr: 942-92.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celito Lagos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 52.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado Celito Lagos, via 

sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, retornem os autos conclusos para análise do pedido de 

expedição de oficio à Delegacia da Receita Federal.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76846 Nr: 446-68.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Bruno dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 75.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado Orlando Bruno dos 

Santos, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, retornem os autos conclusos para análise do pedido de 

expedição de oficio à Delegacia da Receita Federal.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99842 Nr: 123-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Giacomelli, JOÃO PAULO GIACOMELLI, 

RENATO APARECIDO DI ANGELO, MARIA MÁRCIA COCOLO DI ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, Jarbas 

Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Di Angelo - 

OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 Vistos.

Proceda-se à busca de veículos registrados em nome dos executados 

SADI GIACOMELLI e JOÃO PAULO GIACOMELLI pelo Sistema RENAJUD, 

conforme já determinado às fls. 74.

Sendo a positiva a tentativa de constrição de veículos, intimem-se os 

executados para, querendo, requerer o que entender de direito.

Ante a constrição de dois veículos em nome dos executados efetuada às 

fls. 77/78, intime-se a parte exequente para requerer o impulsionamento da 

execução, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73682 Nr: 2200-79.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidamar de Oliveira Ribas, Alessandra Santana 

Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o parcialmente o requerimento de fl. 108.

Proceda-se as buscas de bens em nome dos executados, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

E indefiro o requerimento de expedição de ofício à justiça federal 

solicitando informações acerca das declarações de imposto de renda da 
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executada, visto que não demonstrado pelo exequente que foram 

esgotados os meios possíveis para localização dos bens passíveis de 

penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

 Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78007 Nr: 1453-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeildo Henrique de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 79.

Proceda-se as buscas de bens em nome do executado Valdeildo Henrique 

de Oliveira, via sistema RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ.

Caso positivo, proceda-se restrição/bloqueio em eventual bem encontrado 

para a satisfação do débito.

Caso negativo, retornem os autos conclusos para análise do pedido de 

expedição de oficio à Delegacia da Receita Federal.

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio junto ao sistema RENAJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 16172 Nr: 308-24.2002.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

de Mato Grosso - CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.B.S.Comércio e Rep. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio Preza Daltro - 

OAB:MT / 7.285, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:MT 4.678, Tatyane C. 

de Albuquerque - OAB:MT 8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da busca Renajud de fls. 91, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90304 Nr: 132-54.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA CHAGAS RODRIGUES 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87725 Nr: 3564-18.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nantes e Silva Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Henrique da F. Vitorino - 

OAB:SP 363.392, Daniel Viana de Melo - OAB:SP 309.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira Braga 

Negrão - OAB:7330/MT, Cleusa Pereira Braga - OAB:7280-B, Osvaldo 

Pereira Braga - OAB:6013

 Certifico para os devidos fins que a publicação da decisão de fl. 93 não 

constou o nome do advogado da parte requerida, razão pela qual 

impulsiono o processo para republicar referido decisório, o qual passo a 

transcrever: "Vistos. Em observância aos princípios da economia 

processual e da razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. 

LXXVIII], digam as partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do 

artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, sobre as provas que 

pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e 

pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar concluso ao 

gabinete para saneamento, designação de audiência e/ou julgamento 

antecipado, conforme o caso. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47539 Nr: 2963-85.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiciqueli de Oliveira Grisoste 

Figueiredo - OAB:13325/MT, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT, 

Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com 

a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que fique ciente da informação do INSS de fls. 145, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que após 

decorrido o prazo acima, os autos serão remetidos ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 3658 Nr: 32-66.1997.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dipar Diesel parts Peças e Serviços Ltda., Marcos 

Aurélio Galgaro Gazzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pahim Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura da S. Cavallari 

Rezende - OAB:6057-MT, Paola Rezende Bejarano - OAB:22.309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 186, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 
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Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110025 Nr: 5951-35.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pedro Ronsani, Juraci Ronsani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 53, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25037 Nr: 38-05.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazonia Produtos Agropecuários Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio Jose Tessaro - OAB:MT 

3.162, Jackson Mário de Souza - OAB:MT 4.635, Maryhélvia Amaral 

Pinheiro de Paula - OAB:6.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anedio Aparecido Tosta - 

OAB:MT 4.855

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 23580 Nr: 24-26.1996.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takenaka S/A - Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lotário Heller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezio Kawamura - OAB:21412/SP, 

Fábio Schneider - OAB:MT 5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814

 Vistos.

Considerando que nesta data foi nomeado administrador judicial nos autos 

de insolvência civil de nº 86-03.1995.811.0086 – Código 2998, intime-se 

este para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o aditamento 

à inicial.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 2909-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, Alex Denker 

Filho, José Hamilton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almiro Afonso Fernandes - 

OAB:MT3498/B, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Luciano Martins 

Manzano Junior - OAB:8688/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097

 Vistos.

A executada União Comércio de Insumos Agrícolas LTDA informa às fls. 

886 que teria sub-rogado o crédito objeto da presente ação para a 

seguradora AIG SEGUROS BRASIL S/A. Assim, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre o citado 

petitório.

 Em relação à comunicação de interposição de agravo de instrumento às 

fls. 896/921, mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos.

 No que tange aos embargos de declaração de fls. 888/892, considerando 

que a apreciação do mérito do agravo de instrumento de nº 

1008951-56.2018.811.0000 impactará diretamente sobre a definição da 

produção das provas durante a instrução do feito, postergo a apreciação 

deste para depois do julgamento do mérito do citado agravo de 

instrumento.

 Tão logo aporte nos autos a decisão do mérito dos agravos de 

instrumento interpostos pelas partes, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103717 Nr: 2599-69.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:19578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 24, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

executado João Tiago de Oliveira Vieira.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101306 Nr: 989-66.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti, Sebaldo Keller, Luiz 

Capocci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:MT 

5.238, Osmar Schneider - OAB:MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amélia de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/RS 60.819, Andrei Ricardo Zucolotto - OAB:OAB/RS 

104.123, Elisa de Bortoli Keller Ceolin - OAB:OAB/RS 87.110, 

Jucelaine Maria Zucolotto Keller - OAB:OAB/RS 57243, Paula 

Siebeneichler Rocha Martini - OAB:OAB/RS 69.036, ROGERIO DE 

BORTOLI KELLER - OAB:29238
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 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.218 da CNGC, impulsiono o 

processo com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa do seu 

procurador, para que apresente o resumo da petição inicial, a fim viabilizar 

a expedição do edital de citação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70254 Nr: 2797-82.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Roehrs (Hotel e Restaurante da Kasa)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 81, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

executado José de Freitas.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92789 Nr: 1715-74.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA C BUSS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - OAB:SP 

235.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as tentativas frustradas de citação por via postal no 

endereço informado às fls. 57, conforme se verifica das 

correspondências devolvida às fls. 34 e 53 com a informação "não 

procurado", nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do 

Mandado de Citação no endereço de fls. 57, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81898 Nr: 52-27.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado da busca de endereços às fls. 67, nos termos 

da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono estes autos 

para intimar a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição 

de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002080-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. R. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002080-43.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por PAULO CESAR 

MACENA DOS SANTOS. em face de CLAUDICEIA ALMEIDA RAMOS, 

processando-se nos moldes do artigo 536 do Novo Código de Processo 

Civil. Intime-se a executada para que, imediatamente, cumpra as 

obrigações assumidas no Procedimento nº 95525 do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, a fim de regularizar o direito de visitas a 

ser exercido pelo exequente, nos termos como homologado pelo MM. Juiz 

de Direito. Não sendo regularizado o direito de visitas, em observância ao 

artigo 537, caput, do Novo Código De Processo Civil, fixo multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o máximo de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), com a ressalva do parágrafo 1º do referido dispositivo legal. 

Ante a presença de interesse de incapaz, concedo vista dos autos ao 

Ministério Público. Desde logo, ante o valor pago a título de pensão 

alimentícia pelo exequente, concedo-lhe os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Cumpra-se. Nova Mutum, 31 de outubro de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001145-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SOLIMAR CARDOZO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NORA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001145-03.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de execução de título extrajudicial proposta por VÂNIA SOLIMAR 

CARDOZO em face de LUIS CARLOS NORA, ambos já qualificados nos 

autos. Juntou documentos. Em manifestação sob o ID nº 15679310 a 

exequente informou o pagamento da dívida. Vieram os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, 

conforme informado pela própria exequente, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC. Decorrido o prazo para 

interposição de recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos, com as baixas e cautelas de 

estilo. Cumpra-se. Às providências necessárias. Nova Mutum/MT, 31 de 

outubro de 2018. Luciana de Souza Cavar Moretti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001353-84.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Presentes os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95, opino 

pelo afastamento da preliminar de inépcia da inicial. Adriano Espirito Santo 

ingressou com a presente Ação de Inexigibilidade de Negócio Jurídico c.c 

Inexigibilidade de Débito com Antecipação dos Efeitos da Tutela c.c 

Indenização por Danos Morais em face de Ativos S/A Cia Securitizadora 

Créditos Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito 

que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. 

Em sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

serem as anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e 

a combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 

objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude dos débitos 

que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Desta forma, a declaração da inexistência do débito é medida que se 

impõe. Quanto ao pleito indenizatório, ressalto que a inscrição indevida por 

si só é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, 

verifico que há negativação preexistente no extrato apresentado pela 

Reclamada, ao passo que o Reclamante não demonstra que esta é 

indevida e que também está sendo discutida judicialmente, não havendo 

assim que se falar em indenização por danos morais, diante da previsão 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese às razões expostas pelo Reclamante, é 

certo que possui negativação preexistente. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outra negativação, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 4 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44415 Nr: 3780-86.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diane Schlosser Albrecht

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gol Transportes Aereos S/A, Aerofly Agencia 

de Viagens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117/MT, Sem adv. - OAB:

 Dadas tais considerações, deixo de acolher os argumentos de fls. 

111/112v. Ademais, diante do pagamento parcial e incontroverso 

conforme se vê às fls. 96/100, determino a expedição de alvará judicial 

para liberação de valores em favor da parte reclamante (dados bancários 

fls. 110). Determino, ainda, que a Secretaria Judicial cumpra com o art. 
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450, § 3°, da CNGC/MT, comunicando a parte Requerente por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento de dinheiro. Nesse ponto, eis 

a redação do artigo supramencionado:“Art. 450. Os depósitos judiciais 

somente serão liberados, por meio de Alvará Judicial expedido pelo Juiz da 

respectiva Unidade Jurisdicional (assinalado de punho ou 

eletronicamente), em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que a 

procuração outorgada a este esteja em consonância com o que dispõe o 

art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do Estatuto da OAB.§ 3º O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.”Em seguida, intime-se 

a parte reclamante/exequente para apresentar o demonstrativo atualizado 

do débito, considerando o valor já pago. Após, intime-se a parte 

Executada, na pessoa de seu ilustre advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, sob pena de bloqueio. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 103832 Nr: 2656-87.2017.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC, IC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar a 

Parte Requerente para ciência acerca da petição retro juntada pelo 

Requerido, bem como para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

Diego Francisco de Campos

Gestor Judiciário

Portaria nº. 43/2017/DF/NM

Juizado Especial de Nova Mutum - MT

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001347-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE CONRADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001347-77.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA SALETE CONRADO DA SILVA REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 15756676 por Vivo S.A, ora Embargante, sob o argumento de 

que a sentença de id n. 15504177 padeceria de vício de omissão. Os 

Embargos Declaratórios não devem ser admitidos, uma vez que falta ao 

mesmo a condição vinculativa disposta na Lei. Desde modo, é sabido que 

o simples descontentamento não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, 

os Embargos de Declaração constitui recurso de rígidos contornos 

processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante 

disciplinamento imerso no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a presença 

dos pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Na lição de Pontes de Miranda quanto aos Embargos 

Declaratórios, vejamos: "O que se pede é que declare o que ficou 

decidido, porque o meio empregado para exprimí-lo é deficiente ou 

impróprio. Não se pede que se redecida, pede-se que se reimprima.". 

(Comentários ao Código de Processo Civil", tomo VII, Forense, 1975, p. 

399/400). Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto Theodoro 

Júnior afirma: "O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal." ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, opino 

pelo improvimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto no 

Id. n. 15756676 mantendo inalterada a sentença tal como concebida. 

Outrossim, diante das razões lançadas na sentença e na presente, 

revela-se como manifestamente protelatório os Embargos de Declaração 

interpostos por Vivo S.A., de modo que, imperioso se faz a determinação 

do pagamento de multa no importe de 2% (dois por cento) pela Embargante 

ao Embargado, forte no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil. 

Defiro a gratuidade de justiça do RI. Considerando que foi aportado aos 

autos Recurso Inominado, conforme consta da ID. 15824551, intime-se a 

parte contraria para apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Após, 

remeta-se os autos à Turma Recursal. É o parecer, que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação do presente projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por de seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE DE SOUZA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000428-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LILIANE DE SOUZA PAULA REQUERIDO: BANCO 
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BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Embargos de 

Declaração interposto na Id. 15776262 por Banco Bradesco S.A, ora 

Embargante, sob o argumento de que a sentença constante na Id. 

15504157, padeceria de inexatidão material. Pois bem, conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Aduz a 

parte Embargante, em síntese, que a referida sentença possui inexatidão 

material, uma vez que fez constar em todo o seu corpo o nome da 

empresa Bradesco Cartões S.A., aduzindo tratar-se, na verdade, da 

empresa Banco Bradesco S.A. De fato, analisando detidamente os autos, 

constata-se que ocorreu erro material quando da prolação da referida 

sentença. Assim, de forma a sanar o erro material, opino pela retificação 

da r. sentença inserta à Id. 15504157, para fazer constar como Requerida 

a empresa Banco Bradesco S.A. Proceda a Secretaria com a retificação 

do polo passivo da ação no Sistema PJE. “Ex positis”, nos termos do art. 

48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, 

opino pelo provimento do Recurso de Embargos de Declaração interposto 

na Id. 15776262, cujo ponto de omissão já fora devidamente analisado 

acima e passa a ser parte integrante da r. sentença constante na Id. 

15504157. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua 

o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000628-95.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: SIRLENE FERREIRA ROCHA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 

de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000872-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA CRISTINA PIEDADE KLUTHCOWSKY OAB - PR50064 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000872-24.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: AMANDA 

GONCALVES DA SILVA, MOISES FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

Transcorrido o prazo solicitado para informar o endereço atualizado do 

Reclamado, a empresa Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante petição id. n. 15890809 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 28 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001521-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA SOARES CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001521-86.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELZA SOARES CORTES REQUERIDO: QUALICORP 

ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 
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das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 

de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-34.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000257-34.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ISMAEL DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência (CPC, 355, I). Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Ismael da Silva em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Expõe 

o Reclamante que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que afirma desconhecer. Por esta 

razão, propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Pois bem, noto que a Reclamada foi 

regularmente citada, consoante se infere do AR anexado a id n. 12827169 

destes autos, entretanto, não compareceu a audiência de conciliação, 

tampouco apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. O 

Artigo 20 da Lei 9.099/95 dispõe que: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do Juiz”. Na mesma esteira, o artigo 344 

do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, o reconhecimento dos 

efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Ora, a 

afirmação do Reclamante passa a adquirir o status de verdade formal em 

virtude da revelia da Reclamada, pois que, tratando-se de direito disponível 

e que não necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à 

regra do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, para que o juiz 

conheça diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a 

impor a presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe observar 

que o Reclamante fez prova suficiente do alegado, juntando a 

documentação necessária à dirimência da controvérsia. Assim, os 

pedidos de declaração de inexistência do débito e de indenização por 

danos morais são procedentes. No que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

entanto, diante da inércia do Reclamante em tentar solucionar a questão 

de forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e condenação a verba honorária 

por expressa vedação legal. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação 

conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as 

par tes .  Po l l i anna  Mesqu i ta  de  Moraes  Ju íza  Le iga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 28 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001138-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELLY DA SILVA CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001138-45.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: KATIELLY DA SILVA CAMPOS CURADO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo 

Civil. Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela 

não apresentação de documento indispensável à propositura da ação, 

pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 10991140 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Katielly da Silva Campos 

Curado em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 
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limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC)que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado pela Reclamante ou faturas inadimplidas. Provas 

estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e 

constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida 

pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se 

admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo 

é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 

julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só 

é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo, 

verifico que há negativação preexistente no extrato apresentado pela 

Reclamante, ao passo que ele não demonstra que todas são indevidas, 

vez que não ficou comprovada a inexistência do débito nos autos 

1001137-60.2017.8.11.0086 que tramitou no Juizado Especial de Nova 

Mutum, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela Reclamante, é certo que possui negativação preexistente, 

cuja inexigibilidade não foi demonstrada. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 18 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000832-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA MARCIA BARTOLOMEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000832-76.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MAISA MARCIA BARTOLOMEU REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não 

há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de juntada de 

comprovante de endereço em nome da Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 
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DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Opino pelo afastamento 

da preliminar de não apresentação de documento indispensável à 

propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 

10571569 dos autos. Passo a analisar o mérito. Maisa Marcia Bartolomeu 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

argumentando, em síntese,que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer e qual tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Fatos 

que motivaram a propositura da presente ação. Pois bem, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, em que pese os 

argumentos tecidos pela Reclamante, em contestação a Reclamada 

combateu suas as alegações e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio dos documentos coligidos, mormente pelo 

extenso histórico de ligações efetuadas com um terminal telefônico de 

número 65-99673-3229 e pela comprovação de pagamento de faturas 

pretéritas, o que indica a existência de contratação e utilização do serviço 

telefônico. A Reclamada apresentou documentação idônea acerca do 

negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do débito. 

Ora, o pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização 

e a concordância com a prestação do serviço. Veja-se, neste sentido, o 

seguinte julgado: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

DE DÉBITO COM ORIGEM EM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - 

REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO VERBAL E PROVA DA RELAÇÃO 

JURÍDICA PELO PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS MENSAIS - 

INSCRIÇÃO DEVIDA FRENTE AO INADIMPLEMENTO CONSTATADO - 

DEMONSTRAÇÃO DO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA PRÉVIA 

COMUNICAÇÃO DESSA NEGATIVAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 

404 E 385 DO STJ - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES RESTRITIVAS 

ANTERIORES - INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO E MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. Apelação desprovida.(TJ-PR - AC: 6867618 PR 0686761-8, 

Relator: Elizabeth M F Rocha, Data de Julgamento: 29/09/2010, 11ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: DJ: 488) [g.n.] Desta forma, o pretendido na 

inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pela Reclamada 

refutaram a tese da Reclamante, pois há traço da contratação do serviço 

telefônico e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em 

dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pela 

Reclamada demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona 

as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição da 

Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. 

Veja-se, nesse sentido, o histórico de ligações onde constam diversas 

ligações sugerindo evidências acerca da efetiva utilização dos serviços 

de telefonia cobrados e não pagos. De outra banda, nada há nos autos 

para que se possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova 

documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até 

porque não há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a 

inadimplência contratual da Reclamante está evidenciada pela falta de 

prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a 

alegação despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por 

assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos 

autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a Reclamante 

de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só 

para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Não vislumbro no caso em análise a má fé processual alegada 

pela Reclamada. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência 

da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pelo 

desentranhamento da contestação apresentada na Id. 12606693, uma vez 

que não se referem a estes autos. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001467-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIANA CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001467-23.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA MARCIANA CORDEIRO DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado no Id. 15823960. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-38.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001466-38.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE LUCAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação 

quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de conciliação, 

opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação formulado no 

Id. 15823687. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 29 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000562-18.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDIOMAR DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 29 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-76.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON GLEIK DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001220-76.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JACKSON GLEIK DE FREITAS SILVA REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

quando da distribuição destes autos, não compareceu a assentada, 

tampouco apresentou justificativa plausível de sua ausência, sendo que a 

justificativa a posteriori não se mostra acompanhada de qualquer 

documento, não devendo ser acolhida. Isso porque, a justificativa de 

ausência apresentada não se mostra suficiente, visto que o Reclamante 

não guarneceu seu pedido com provas aptas a demonstrar circunstâncias 

que constitui justa causa para a sua ausência, ou seja, a ocorrência de 

caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 223, § 1º, do Código de 

Processo Civil. Dito isto, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

Assim, diante da contumácia, opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Diante da 

ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 

Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000944-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DINIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000944-45.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELO DINIZ DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. De 
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início, não conheço dos embargos de declaração constante do id. 

13165255, ante a ausência de condição vinculativa. O Reclamante, 

embora devidamente intimado para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSAMA ALVES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000947-97.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELISSAMA ALVES COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. De início, não conheço dos embargos de 

declaração constante do id. 13261862, ante a ausência de condição 

vinculativa. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado em audiência. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 29 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIANE GONCALVES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000951-37.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JESSIANE GONCALVES DO ESPIRITO SANTO REQUERIDO: 

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, não conheço dos embargos de declaração 

constante do id. 13261741, ante a ausência de condição vinculativa. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para 

a produção de novas provas. Não vislumbro complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Passa a analisar o mérito. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais aforada por Jessiane Gonçalves do Espirito Santo em 

desfavor de Tricard Serviços de Intermediação de Cartões de Crédito 

Ltda. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, noticia a Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado por um débito que alega desconhecer, aduzindo que tal 

anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em 

contestação, o Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou 

prova suficiente da existência do débito por meio de um Termo de Adesão 

ao Cartão e Autorização de Débito Preço Mix, devidamente assinado e 

acompanhado de cópias dos documentos da Reclamante, o que 

demonstra a regularidade da contratação do serviço bancário. Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Ainda, importa assinalar que na impugnação à contestação a 

Reclamante não nega a relação contratual, mas apenas a inscrição 

restritiva. Ora, se há um negócio jurídico vigente entre as partes e um 

apontamento nos órgãos de proteção ao crédito era ônus da Reclamante 

comprovar que estava em dia com o pagamento, apresentando o 

respectivo comprovante de quitação da dívida, mas, talvez pela 

possibilidade de ser socorrer da inversão do ônus da prova, relegou ao 

Reclamado o encargo de produzir todas as provas. Todavia, as provas 

que se submetem à inversão do ônus são aquelas cuja produção não é 

possível ao consumidor, ou sua produção lhe seja extremamente penosa. 

Não sendo o caso, impera a regra estabelecida no art. 373, I, do CPC, qual 
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seja, compete a Reclamante positivar o fato constitutivo de seu direito. 

Assim, não é possível concluir pela cobrança indevida, posto que 

ausentes a prova do pagamento da dívida. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA 1 RECURSO INOMINADO 

N. 0046594-72.2012.811.0001 RECORRENTE: CLEUSA ALZIRA 

MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE 

DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ACORDO 

FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 333, inc. I, do 

Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de 

seu direito. 2. A inscrição do nome da consumidora nos órgãos de 

proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não 

comprovação de pagamento do débito que a originou, inexistindo assim, o 

dever de indenizar do fornecedor. 3. Conforme mencionado na 

fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por outro lado, a Reclamada 

traz aos autos termo de reconhecimento e parcelamento da dívida, 

assinado pela Reclamante, justamente tendo como objeto as faturas que 

seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 4. A sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida 

por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de 

acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em 

face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 de fevereiro de 

2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 465947220128110001/2015, 

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). (g.n.) Portanto, comprovada a 

relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na 

anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, 

assim, a negativação do nome da Reclamante não só é legítima como agiu 

o Reclamado no exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer 

a improcedência da pretensão autoral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, publique-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000916-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000916-77.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUCAS DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, não conheço dos embargos 

de declaração constante do id. 13157572, ante a ausência de condição 

vinculativa. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução para a produção de novas provas. Previamente, opino pelo 

afastamento da preliminar de inépcia da petição inicial, vez que 

preenchidos os requisitos do artigo 14, da Lei 9.099/95. Passo à análise 

meritória. Lucas da Silva Campos ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela 

de Urgência em desfavor de Banco Bradesco Cartões S.A. argumentando, 

em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo referido banco por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois 

bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra 

do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

13367801 destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado Elo Nacional Multiplo, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço bancário, além do cartão de crédito 

apresentar débito em conta, não sendo crível que um fraudador pagaria 

tantos meses a fatura. O Reclamado apresentou documentação idônea 

acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a origem e a validade do 

débito. Desta forma, o pretendido na inicial é improcedente, posto que as 

alegações trazidas pelo Reclamado refutaram a tese do Reclamante, pois 

há traço da contratação e utilização do serviço e, diante da inadimplência 

injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A 

documentação juntada pelo Reclamado demonstra o efetivo negócio 

jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do 

benefício colocado a disposição do Reclamante, não se podendo negar 

conhecimento a origem da dívida. Vejam-se, nesse sentido, que as faturas 

exibem transações realizadas em diversos estabelecimentos na cidade de 

Barra do Bugres – MT (cidade de origem do Reclamante), bem como que 

houve parcelamento de faturas e alguns pagamentos, sugerindo 

evidências acerca da efetiva utilização do cartão de crédito. Vejamos ao 

seguinte julgado em caso análogo: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO 

QUESTIONADO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO 

BANCO. EXTRATOS QUE COMPROVAM AS COMPRAS EFETUADAS E OS 

PAGAMENTOS REALIZADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO 

COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO. Se a instituição financeira 

digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam 

as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários 

pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica 

existente entre as partes, bem como a origem da obrigação. Constatada a 

inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a 

prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. (VALMIR 

ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2018, 

Publicado no DJE 26/06/2018) E ainda: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO 

MEDIANTE FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – 

FATURAS EMITIDAS EM NOME DA APELADA E DEVIDAMENTE QUITADAS 

- DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – 

SENTENÇA REFORMADA. O ônus da prova recai sobre aquele que 

aproveita o reconhecimento do ato. Verifica-se no caso concreto que 

houve a confirmação irrefutável do negócio jurídico entre as partes e o 

inadimplemento de faturas do cartão de crédito que ensejaram cobranças 
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devidas e a consequente inscrição do nome da Apelada no rol dos 

inadimplentes. In casu, tais comprovações são revestidas de robustez 

capaz de confirmar a relação jurídica entre as partes, pois, em se tratando 

de contrato fraudulento e/ou uso indevido dos dados pessoais de terceiro 

para contrair dívidas, o suposto falsário certamente não faria o pagamento 

das faturas, conforme ficou demonstrado. (TJMT. Ap 73791/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) Ora, não 

fosse isso, o pagamento de faturas anteriores, de per si, demonstra a 

utilização e a concordância com a prestação do serviço. De outra banda, 

nada há nos autos para que se possa colocar em dúvida a veracidade 

dessa prova documental, amplamente hábil à comprovação da efetiva 

contratação, até porque não há alegação de falsidade documental. Por 

sua vez, a inadimplência contratual do Reclamante está evidenciada pela 

falta de prova efetiva do pagamento no respectivo vencimento, nada 

justificando a alegação despropositada e genérica de desconhecimento do 

débito. Por assim ser, comprovada a relação jurídica entre as partes, não 

há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no exercício 

regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade 

pela notificação prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva 

é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela 

ausência do envio da notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 

do STJ, verbis: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante. Não 

vislumbro nestes autos a má fé processual alegada pelo Reclamado. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela revogação da decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. 11507041]. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de outubro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-54.2017.8.11.0086
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FABRICIO ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000536-54.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FABRICIO ALMEIDA BATISTA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais 

proposta por Fabricio Almeida Batista em desfavor de Vivo S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia 

espectrográfica para solução do presente litígio. Ora, no caso, o 

Reclamante sustenta que não celebrou o contrato que constitui o débito 

cuja declaração de inexigibilidade pretende, enquanto, de outro lado, o 

Reclamado apresentou alguns arquivos mp3 com gravações de 

atendimentos cuja voz alega pertencer ao Reclamante. Pois bem, o 

Reclamado apresenta áudios como prova da contratação do serviço 

telefônico, de outro lado, o Reclamante afirma não reconhecer a voz nos 

arquivos. Ou seja, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se a 

voz, de fato, pertence ao Reclamante, isso, por meio do competente 

exame espectrográfico. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não 

podem julgar ações que demandam prova complexa, em atenção ao que 

dispõe o art. 3º da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: 

CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. 

INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE 

DE PERÍCIA TÉCNICA (ESPECTOGRAMA DE VOZ) PARA SE AFERIR O 

VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. COMPLEXIDADE. I. A 

pretensão do autor/recorrido cinge-se à reparação pelos danos 

extrapatrimoniais decorrentes de inscrição indevida de seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito. Relata que tomou conhecimento da 

negativação ao efetuar uma compra em um estabelecimento comercial, 

bem como que desconhece a existência da dívida, porquanto não possui 

vínculo contratual com o banco recorrido. A sentença ora revista julgou 

improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, ao 

acolher a tese defensiva de existência de relação contratual entre as 

partes. Mencionou como ratio decidendi a documentação apresentada pelo 

recorrido em contestação, a destacar o extrato de utilização do cartão de 

crédito, a celebração de acordo de parcelamento e a gravação telefônica 

na qual o consumidor, supostamente, confirma os dados solicitados pela 

preposta do banco. II. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais 

suscitada de ofício. Por existir controvérsia acerca da veracidade da 

gravação telefônica acostada pelo recorrido, ante a impugnação 

específica tanto em réplica quanto em sede recursal, e a alegação de 

ocorrência de fraude, forçoso concluir pela necessidade de prova técnica 

(perícia) para averiguar se a voz constante na gravação é realmente a do 

consumidor. Somente por meio dessa complexa prova técnica 

(espectograma da voz) será possível concluir pela existência, ou não, de 

vínculo contratual entre as partes. Precedente: TJDFT, Acórdão nº 

538645, 2ª Turma Recursal, DJE 05.10.2011. Recurso conhecido. 

Preliminar de complexidade suscitada de ofício. Processo extinto sem 

julgamento de mérito (Lei nº 9.099, Art. 51, II). Sem custas processuais 

nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 

n. 9.099/95, Art. 55). (TJ-DF 07042939820178070003 DF 

0704293-98.2017.8.07.0003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD 

LIMA, Data de Julgamento: 14/11/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

21/11/2017). [g.n.] Partindo dessas premissas, bem como se 

apresentando necessária a realização de perícia técnica complexa para 

comprovar a autenticidade da voz nos áudios apresentados, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON FERREIRA MILHOMEM LIMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000506-19.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ELTON FERREIRA MILHOMEM LIMA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 29 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-74.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000610-74.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIELLE DOS SANTOS DAS NEVES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora 

devidamente intimada para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000612-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY THALITA ROCHA (REQUERENTE)

JOVINO GOMES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000612-44.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EMILY THALITA ROCHA, JOVINO GOMES PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Os Reclamantes, embora devidamente intimados para 

audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceram ao ato, tampouco apresentaram justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não terem os 

Reclamantes comparecido à audiência de conciliação e nem terem 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada dos Reclamantes, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 

de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000562-52.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO MEOTTI JUNIOR (REQUERENTE)

JOANNA ROBERTA CORREA MARQUES MEOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000562-52.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCELINO MEOTTI JUNIOR, JOANNA ROBERTA CORREA 

MARQUES MEOTTI REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos, etc. Os Reclamantes, 

embora devidamente intimados para audiência de conciliação, não 

compareceram ao ato, tampouco apresentaram justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não terem os 

Reclamantes comparecido à audiência de conciliação e nem terem 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada dos Reclamantes, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 

de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002022-40.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE GISELLI CARPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002022-40.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: KAROLINE GISELLI CARPES DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Opino, ainda, pelo 

afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 14905867 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos 

Morais proposta por Karoline Giselli em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos 

que alega desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a 

Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante, 

cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da 

contratação e utilização do serviço telefônico. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 86,89 [Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão da 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando a Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 
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honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 86,89 [Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Nove 

Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção monetária, a 

partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o projeto de 

sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 30 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000263-41.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: BRUNA LOPES DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Prima facie, a teor do § 5º do 

citado artigo, opino pelo reconhecimento de conexão entre duas ações 

ajuizadas pelo Reclamante. Desta maneira, estabelece o Código de 

Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o 

julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1000261-71.2018.811.0086 que igualmente 

aguarda prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das 

duas ações. Quanto a alegada inépcia da inicial por documento essencial 

consistente na ausência de juntada de comprovante de endereço em 

nome da Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Quanto à alegada prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma 

vez que não assiste razão ao Reclamado, pois no presente caso a lesão 

perdura pelo tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Negócio Jurídico c.c Pedido de Indenização por Danos 

Morais proposta por Bruna Lopes dos Santos em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela 

Reclamante, cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço telefônico. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 157,38 [Cento e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Oito 

Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 
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pretensão da Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, 

ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 157,38 [Cento e Cinquenta e 

Sete Reais e Trinta e Oito Centavos], acrescidos dos respectivos juros e 

correção monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 30 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000261-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: BRUNA LOPES DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que não há necessidade de produção de provas em audiência, nos termos 

do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Prima facie, a teor do § 5º do 

citado artigo, opino pelo reconhecimento de conexão entre duas ações 

ajuizadas pela Reclamante. Desta maneira, estabelece o Código de 

Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o 

julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com o processo de n. 1000263-41.2018.811.0086 que igualmente 

aguarda prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das 

duas ações. Quanto a alegada inépcia da inicial por documento essencial 

consistente na ausência de juntada de comprovante de endereço em 

nome da Reclamante, apesar deste juízo entender que a sua 

apresentação seja imprescindível, me curvo ao posicionamento da Turma 

Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal documento, consoante 

julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, 

CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Quanto à alegada prescrição reparatória, opino pelo seu afastamento, uma 

vez que não assiste razão a Reclamada, pois no presente caso a lesão 

perdura pelo tempo em que houver restrição junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Negócio Jurídico c.c Pedido de Indenização por Danos 

Morais proposta por Bruna Lopes dos Santos em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata a Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que 

tais anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela 

Reclamante, cópia de seus documentos pessoais, o que demonstra a 

regularidade da contratação e utilização do serviço telefônico. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). Portanto, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude nas anotações restritivas, bem como não há comprovante do 

seu adimplemento, assim, a negativação do nome da Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu a Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. A Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 455,04 [Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quatro 

Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão da Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da 

litigância de má fé Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, 

ainda, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que a 

Reclamante pague a Reclamada o valor de R$ 455,04 [Quatrocentos e 

Cinquenta e Cinco Reais e Quatro Centavos], acrescidos dos respectivos 

juros e correção monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-86.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CEZAR DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000260-86.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: FELIPE CEZAR DE SOUZA ALVES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial, eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. 

Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

uma vez que não há necessidade de produção de provas em audiência, 

nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Quanto a alegada 

inépcia da inicial por documento essencial consistente na ausência de 

juntada de comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por Felipe Cezar de 

Souza Alves em desfavor de Telefônica Brasil S.A. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 
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Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada por débitos que alega 

desconhecer, aduzindo que tais anotações restritivas lhe ocasionou 

danos de ordem moral. No entanto, em contestação, a Reclamada 

combateu as alegações da inicial e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio de Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP devidamente assinado pelo Reclamante e cópia de seus 

documentos pessoais, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 

Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Do pedido contraposto Neste aspecto, verifico que 

razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido contraposto 

formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que os débitos 

estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até a presente 

data, necessário se faz que o Reclamante pague a Reclamada o valor de 

R$ 694,14 [Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quatorze Centavos]. 

Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do 

Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Da litigância de má fé 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado o valor correspondente à multa de 2% (dois por cento) e 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo com o artigo 81, do 

Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e, ainda, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 694,14 [Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e 

Quatorze Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. É o 

projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO TABORDA COGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000198-46.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIZ ALBERTO TABORDA COGO REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, 

opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise das 

questões controvertidas. Luiz Alberto Taborda Cogo ingressou com a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por 

Danos Morais em face de Ativos S/A Cia Securitizadora Créditos 

Financeiros relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

serem as anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e 

a combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 
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objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - ORIGEM DO DÉBTIO NÃO 

COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA 

DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrida 

não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da parte recorrida. 2. Na cessão de crédito a prova da 

legalidade da negativação depende da apresentação do contrato firmado 

entre o consumidor e empresa cedente, bem como do contrato de cessão, 

o que não ocorreu no caso em análise. 3. Débito declarado inexigível. 4. 

Ainda que comprovada a ocorrência de inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito, o apontamento negativo preexistente afasta o dano 

moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJMT, VALDECI MORAES SIQUEIRA, 

Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2018, Publicado no DJE 

25/07/2018). E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO.I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude dos débitos que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débitos que não foram comprovados ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ademais, tal valor se afigura justo ao 

considerar que decorreram mais de 02 anos entre a data da negativação e 

a propositura da ação, o período em que o Reclamante esteve negativado 

por outras empresas, bem como, sua inércia em tentar solucionar a 

questão de forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, 

via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos. Por fim, 

resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, embora 

conste no relatório apresentado pela reclamada outras negativações em 

período anterior ou até mesmo simultâneo a negativação discutida nestes 

autos, estas não abrangem todo o período em que o Reclamante esteve 

negativado pela Reclamada. Não vislumbro no presente caso a má-fé 

processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA BIAZIBETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001224-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE MARIA BIAZIBETTI REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Quanto à alegada prescrição reparatória, opino pelo seu 

afastamento, uma vez que não assiste razão a Reclamada, pois no 

presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Opino pelo afastamento da preliminar 

de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 11169078 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Verifico a existência de conexão entre quatro 

ações ajuizadas pela Reclamante desta maneira, estabelece o Código de 
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Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o 

julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com os processos de n. 1001227-68.2017.811.0086, 

1001225-98.2017.8.11.0086 e 1001226-83.2017.8.11.0086 que igualmente 

aguardam prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo 

das ações. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Simone Maria Biazibetti em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas e faturas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pelo Reclamante, ao passo que ele não demonstra que todas 

são indevidas, vez que não ficou comprovada a inexistência do débito nos 

autos 1001225-98.2017.8.11.0086 que tramitou no Juizado Especial de 

Nova Mutum, portanto, não há que se falar em indenização por danos 

morais, diante da previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, 

in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pela Reclamante, é certo que possui negativação preexistente, 

cuja inexigibilidade não foi demonstrada. Quanto ao pedido contraposto 

formulado pela Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não 

aportou aos autos documentos hábeis a demonstrar a existência do 

débito, o que faz improcedente o pedido contraposto formulado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-68.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA BIAZIBETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001227-68.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE MARIA BIAZIBETTI REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Quanto à alegada prescrição reparatória, opino pelo seu 

afastamento, uma vez que não assiste razão a Reclamada, pois no 

presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Verifico a existência de conexão entre 

quatro ações ajuizadas pela Reclamante desta maneira, estabelece o 

Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os 

processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora 

exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de 

causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma 

relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão 

tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido 

no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar 

a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com os processos de n. 1001226-83.2017.811.0086, 

1001225-98.2017.8.11.0086 e 1001224-16.2017.8.11.0086 que igualmente 

aguardam prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo 

das ações. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Simone Maria Biazibetti em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas e faturas, não se admite como meio de afastar as afirmações 

autorais, como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das 

telas servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreu mais de 04 anos entre a data da negativação e a propositura da 

ação, bem como, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

conforme exige o verbete da referida súmula para descaracterizar o 

dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a má-fé processual 

alegada pela Reclamada. Quanto ao pedido contraposto formulado pela 

Reclamada opino pela sua improcedência, vez que não aportou aos autos 

documentos hábeis a demonstrar a existência do débito, o que faz 

improcedente o pedido contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 
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pretensão inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA BIAZIBETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001226-83.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE MARIA BIAZIBETTI REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de 

produção de provas em audiência, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Quanto à alegada prescrição reparatória, opino pelo seu 

afastamento, uma vez que não assiste razão ao Reclamado, pois no 

presente caso a lesão perdura pelo tempo em que houver restrição junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Opino pelo afastamento da preliminar 

de indeferimento da inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 11169580 dos autos, estando preenchidos os requisitos 

do art. 14 da Lei 9.099/95. Verifico a existência de conexão entre quatro 

ações ajuizadas pela Reclamante desta maneira, estabelece o Código de 

Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o 

julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, 

embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de 

afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido 

alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto 

legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a 

conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, 

bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, 

Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida 

que a causa se relaciona com outra também em trâmite perante este 

Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou 

também com os processos de n. 1001227-68.2017.811.0086, 

1001225-98.2017.8.11.0086 e 1001224-16.2017.8.11.0086 que igualmente 

aguardam prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo 

das ações. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Simone Maria Biazibetti em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pela Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única 

prova produzida pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas 

sistêmicas, não se admite como meio de afastar as afirmações autorais, 

como há muito tempo é o entendimento desta Corte. Os prints das telas 

servem como complemento quando há provas sólidas de um contrato 

vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como para corroborar 

com a existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos 

recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA 

–INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida, desta 

forma, incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis 

da existência da relação contratual, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 
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de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando que 

decorreu mais de 04 anos entre a data da negativação e a propositura da 

ação, bem como, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ademais, resta afastar a incidência da 

Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações preexistentes, 

ante a declaração de inexistência do débito objeto dos autos 

1001227-68.2017.8.11.0086, que tramitou perante este Juizado. Não 

vislumbro nestes autos a má-fé processual alegada pela Reclamada. 

Quanto ao pedido contraposto formulado pela Reclamada opino pela sua 

improcedência, vez que não aportou aos autos documentos hábeis a 

demonstrar a existência do débito, o que faz improcedente o pedido 

contraposto formulado. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do 

pedido contraposto e pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001225-98.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SIMONE MARIA BIAZIBETTI REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Verifico a existência de 

conexão entre quatro ações ajuizadas pela Reclamante desta maneira, 

estabelece o Código de Processo Civil que: Art. 55. Reputam-se conexas 

2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A corroborar com 

o ora exposto, cito o julgado abaixo: “A conexão pressupõe a existência 

de causas que, embora não sejam iguais, guardam em si algum vínculo, 

uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de 

conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo “comum”, 

contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para 

caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos 

elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial”(STJ-3ª 

T., REsp 1.226.016, Min. Nancy Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na 

hipótese, não há dúvida que a causa se relaciona com outra também em 

trâmite perante este Juizado Especial Cível, pois, ao que consta, a 

Reclamante ingressou também com os processos de n. 

1 0 0 1 2 2 6 - 8 3 . 2 0 1 7 . 8 1 1 . 0 0 8 6 ,  1 0 0 1 2 2 7 - 6 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 8 6  e 

1001224-16.2017.8.11.0086 que igualmente aguardam prolação de 

sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. Assinalo que 

não há necessidade de realização de exame grafotécnico no presente 

caso, posto que a assinatura do documento da Reclamante, e aquela 

aposta nos documentos apresentados pela Reclamada são semelhantes, 

o que dispensa aludido recurso. Neste sentido transcrevo o seguinte 

julgado: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A 1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Passo a análise do mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Simone Maria Biazibetti em desfavor de Renova Companhia 

Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

a Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer, afirmando não possuir relação jurídica com esta, 

argumentando que a anotação restritiva lhe ocasionou danos morais. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da 

Reclamante e apresentou provas suficientes da existência do débito por 

meio dos documentos que vieram anexados, mormente pelo Termo 

Adesão ao Cartão Sorocred acompanhado de cópias dos documentos 

pessoais, devidamente assinados pela Reclamante junto a Sorocred, do 

qual a Reclamada é cessionária do crédito, informação corroborada pelo 

competente instrumento de cessão de crédito. Neste aspecto, embora não 
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conste nos autos documentos que dê ciência a Reclamante da cessão do 

crédito pela Natura à Reclamada, tão fato, por si só, não elide a obrigação 

da Reclamante em saldar a dívida e a Reclamada de cobrar pelo crédito 

regularmente cedido. Cito recente julgado neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. 

IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. A falta de notificação do devedor acerca da cessão de crédito 

não tem o condão de impedir o cessionário de exercer os atos 

conservatórios do direito cedido, ante o disposto no art. 293 do Código 

Civil. Como tal, o apontamento do nome do devedor em registros de 

proteção ao crédito. Comprovada a dívida e a eficácia da cessão de 

crédito, não há como declarar-se a inexistência do débito e determinar-se 

o cancelamento da inscrição negativa correspondente. Pedido 

improcedente. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055221386, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 24/10/2013). (TJ-RS - AC: 

70055221386 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de 

Julgamento: 24/10/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 25/10/2013) (g.n.). No mais, cumpre 

esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a 

respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, 

não respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 

12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia DippDreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação da 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, 

não há nos autos indícios de ilicitude da anotação restritiva, bem como não 

há comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em especial pelo zelo do advogado que trouxe até foto da 

requerente. É o projeto de sentença que submeto à apreciação da 

Excelentíssima juíza de Direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-23.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEAN MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000497-23.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: THIAGO LEAN MOREIRA MARTINS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 12575561 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Quanto a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 

documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 
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CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Thiago Lean Moreira Martins 

em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que decorreu mais de 02 anos entre 

a data da negativação e a propositura da ação, bem como diante de sua 

inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por 

contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do evento 

danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Por 

fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001409-20.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATHILON DE LIMA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001409-20.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: NATHILON DE LIMA CAVALCANTE REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Nathilon de Lima Cavalcante em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Relata 

o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que alega 

desconhecer, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do 
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débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC)que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como o contrato devidamente assinado pelo Reclamante. 

Provas estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas 

alegações e constatar a alegada inadimplência. No caso, o Reclamante 

não reconhece a dívida, desta forma, incumbia a esta instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve com negativação, bem como, diante da inércia do 

Reclamante em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso 

e a finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ademais, 

resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há 

negativações preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula 

para descaracterizar o dever de indenizar. Não vislumbro nestes autos a 

má-fé processual alegada pela Reclamada. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 14071068]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-28.2018.8.11.0086
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EDENILSON LUIZ MOTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001402-28.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDENILSON LUIZ MOTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino pelo afastamento da suscitada preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois se mostra claro tal interesse, uma vez que busca a 

Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à apreciação. 

Presente o interesse de agir, não há que se falar em ausência de 

pretensão resistida. Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de 

inépcia da inicial pela não apresentação de documento indispensável à 

propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 

14041401 dos autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 

9.099/95. Quanto a preliminar de inépcia da petição inicial decorrente da 

ausência de comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar 

deste juízo entender que a sua apresentação seja imprescindível, me 

curvo ao posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela 

dispensabilidade de tal documento, consoante julgado abaixo transcrito: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DA RECLAMANTE - DISPENSABILIDADE - SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - 

CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO 

COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - 

NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A determinação para apresentação de 

comprovante de residência em nome da parte autora revela formalismo 

excessivo, mormente porque os Juizados Especiais são regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, de modo que a ausência do 

documento não resulta em indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – 

Turma Recursal Única – Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. 

Rel. Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] 

Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Anulatória de Negócio 

Jurídico c.c de Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais 

proposta por Edenilson Luiz Mota de Oliveira em desfavor de Banco 

Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de 

um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não elide as 
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pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. No entanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve negativado, bem como diante de sua inércia em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

o Reclamado, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Por fim, resta afastar a 

incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in casu, não há negativações 

preexistentes, conforme exige o verbete da referida súmula para 

descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS MACHADO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000338-17.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DOMINGAS MACHADO NOGUEIRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 12512925] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, a Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia[id. n. 

16089334], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 

40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALIXTO GOMES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000658-33.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO CALIXTO GOMES NETO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-18.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILIA SILVA MARTINS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000659-18.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: PERCILIA SILVA MARTINS SANTOS REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. A Reclamante, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação quando da 

distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000259-04.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ERINEIA FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: CLARO TV 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação quando da distribuição destes autos, não compareceu ao 

ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa 

do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado no Id. 16043578. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da 

Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001364-16.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAROLINA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001364-16.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: BRUNA CAROLINA FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 
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resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001365-98.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALANI REGINE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001365-98.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALANI REGINE DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-83.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE PINHEIRO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001366-83.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JEORGE PINHEIRO DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: 

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS Vistos, etc. 

O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação 

quando da distribuição destes autos, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEORGE PINHEIRO DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001367-68.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JEORGE PINHEIRO DOS SANTOS FILHO REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação quando da distribuição 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001253-66.2017.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001253-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DOS ANJOS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001254-51.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JANAINA SILVA DE ARRUDA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001260-58.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS RODRIGUES DA CONCEICAO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, não compareceu ao ato, tampouco 

apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do termo 

digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-24.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELSON DOS REIS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000678-24.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ELIELSON DOS REIS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 
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artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL BENTO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000669-62.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: NATANAEL BENTO DE ASSIS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-77.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL BENTO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000668-77.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: NATANAEL BENTO DE ASSIS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação quando da distribuição destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-62.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MAGRI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001445-62.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MAGNO MAGRI FERNANDES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Opino, ainda, pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial 

pela não apresentação de documento indispensável à propositura da 

ação, pois o extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 14109826 dos 

autos, estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. 

Quanto a preliminar de indeferimento da inicial decorrente da ausência de 

comprovante de endereço em nome do Reclamante, apesar deste juízo 

entender que a sua apresentação seja imprescindível, me curvo ao 

posicionamento da Turma Recursal ao decidir pela dispensabilidade de tal 
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documento, consoante julgado abaixo transcrito: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DA RECLAMANTE - 

DISPENSABILIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC/15 - CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO DO 

CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE 

FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO 

APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSENTE 

DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A 

determinação para apresentação de comprovante de residência em nome 

da parte autora revela formalismo excessivo, mormente porque os 

Juizados Especiais são regidos pelos princípios da informalidade e 

simplicidade, de modo que a ausência do documento não resulta em 

indeferimento da petição inicial[...]. [TJMT – Turma Recursal Única – 

Recurso Inominado: 8010647-12.2016.8.11.0086. Rel. Des(a). VALDECI 

MORAES SIQUEIRA. Julgado em 07.02.2018]. [g.n.] Passo a analisar o 

mérito. Cuida-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débitos c.c 

Indenização por Danos Morais proposta por Magno Magri Fernandes em 

desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. 

Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que o período que o nome da 

Reclamante esteve com restrição por mais de 02 anos, bem como diante 

de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja 

por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou outro meio 

alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Por fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, não há negativações preexistentes, conforme exige o 

verbete da referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. 

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-49.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000256-49.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I, do 

CPC). Verifico a existência de conexão entre duas ações ajuizadas pelo 

Reclamante desta maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: 

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o julgado 

abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não 
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sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o 

que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de 

modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto legal, como 

uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria 

desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão 

somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy 

Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa 

se relaciona com outra também em trâmite perante este Juizado Especial 

Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou também com o 

processo de n. 1000255-64.2018.811.0086 que igualmente aguarda 

prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 11925332 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Sem maiores 

delongas, passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Cesar Augusto de Oliveira em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta 

o Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

afasta as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar que o débito é 

devido, a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações do Reclamado não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pelo 

Reclamante, documento apto a anuir com a prestação de algum serviço e 

que fosse capaz de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência do Reclamante. No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida, desta forma, incumbia ao Reclamado instruir sua contestação com 

provas irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Cito julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO.A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao 

inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva do banco Reclamado. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, considerando a 

conexão ora reconhecida, o período de mais de 03 anos entre a data da 

negativação e a propositura da ação e, ainda, o arbitramento de 

indenização nas duas ações, tenho por bem fixar indenização por danos 

morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais) em cada ação, quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no 

patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão 

deduzida na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-64.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000255-64.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que não há 

necessidade de produção de prova em audiência (art. 355, inciso I, do 

CPC). Verifico a existência de conexão entre duas ações ajuizadas pelo 

Reclamante desta maneira, estabelece o Código de Processo Civil que: 

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações 

conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já 

houver sido sentenciado. A corroborar com o ora exposto, cito o julgado 

abaixo: “A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não 

sejam iguais, guardam em si algum vínculo, uma relação de afinidade, o 

que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de 
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modo a se interpretar o vocábulo “comum”, contido no texto legal, como 

uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria 

desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão 

somente uma identidade parcial”(STJ-3ª T., REsp 1.226.016, Min. Nancy 

Andrighi, j. 15.3.11, DJ 25.3.11). Na hipótese, não há dúvida que a causa 

se relaciona com outra também em trâmite perante este Juizado Especial 

Cível, pois, ao que consta, a Reclamante ingressou também com o 

processo de n. 1000256-49.2018.811.0086 que igualmente aguarda 

prolação de sentença, o que enseja o julgamento simultâneo das ações. 

Opino pelo afastamento da preliminar de indeferimento da inicial pela não 

apresentação de documento indispensável à propositura da ação, pois o 

extrato da inscrição restritiva consta na id. n. 11925125 dos autos, 

estando preenchidos os requisitos do art. 14 da Lei 9.099/95. Sem maiores 

delongas, passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais proposta por 

Cesar Augusto de Oliveira em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta 

o Reclamante que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a desconstituição do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

afasta as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar que o débito é 

devido, a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. Pois bem, verifico que as alegações do Reclamado não subsistem, 

pois não trouxe prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva 

é devido, deixando de apresentar o contrato devidamente assinado pelo 

Reclamante, documento apto a anuir com a prestação de algum serviço e 

que fosse capaz de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência do Reclamante. No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida, desta forma, incumbia ao Reclamado instruir sua contestação com 

provas irrefutáveis da inadimplência, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Cito julgado neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DA DEMANDADA. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA 

DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO.A parte 

autora alegou ter sido inscrita em cadastros de inadimplentes pela ré, com 

a qual disse não possuir nenhum vínculo jurídico. Impunha-se à ré, a teor 

do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC, provar a existência de 

relação jurídica com a respectiva informação de inadimplência. Porém, não 

trouxe aos autos qualquer documento assinado que demonstrasse a 

existência de contrato entre as partes. A inclusão indevida de nome em 

órgão de proteção ao crédito configura o dano moral in re ipsa. 

Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo causal e os danos, é 

conseqüência o dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado em R$ 

6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive aquém ao valor usualmente 

adotado em casos análogos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005776489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 18/11/2015). Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao 

inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva do banco Reclamado. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa, e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes provoca o direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. No caso, considerando a 

conexão ora reconhecida, o período de mais de 03 anos entre a data da 

negativação e a propositura da ação e, ainda, o arbitramento de 

indenização nas duas ações, tenho por bem fixar indenização por danos 

morais, em R$ 3.000,00 (três mil reais) em cada ação, quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no 

patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão 

deduzida na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da 

citação, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 31 de outubro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121603 Nr: 4421-59.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geovane Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para CIÊNCIA da presente guia de 

execução penal e apresente nos autos o atual endereço do Reeducando, 

no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78832 Nr: 2064-48.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Scherer - 

OAB:101.010, Larissa Ina Gramkow Mesquita - OAB:MT 8.196

 “Vistos.

Defiro prazo de 05 (cinco) dias ao Ministério Público para se manifestar 

acerca das testemunhas da acusação, sob pena de preclusão.

Considerando que o réu não foi intimado, haja vista que encontra-se 

viajando a trabalho, redesigno a audiência para o dia 28/11/2018, às 
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15:00hs

Saem os presentes devidamente intimados.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81293 Nr: 4200-18.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Benevenuti, Adriano Tiesen, Aparecido 

do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O, Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 

001, Emerson da Silva Marques - OAB:MT 16.877, Luiz Gustavo 

Fernandes - OAB:MT 14.916-B

 “Vistos. Decreto a revelia do réu Adriano Tiesen, visto que devidamente 

intimado a comparecer à audiência, deixo de fazê-lo, sem apresentar 

justificativa. Sai a defesa intimada para apresentar o endereço atualizado 

da testemunha Euclides Abano Macedo, no prazo de 5 dias, sob pena de 

preclusão. Designo audiência em continuação para o dia 31 de janeiro de 

2019 às 15:30 hs. Intimem-se as testemunhas Márcio Ferreira, Hugo 

Henrique Garcia Sobrinho, Joselino Hipólito da Silva, e requisite-se a 

testemunha PM Anderson. Observe o Senhor Oficial encarregado do 

cumprimento do mandado que Hugo Garcia Sobrinho é pai da testemunha 

Hugo Henrique Garcia Sobrinho, não se tratando da mesma pessoa. Caso 

o endereço a ser informado da testemunha Euclides Macedo seja 

localizado nesta Comarca, intime-o a comparecer á audiência. Do 

contrário, expeça-se precatória. Saem os presentes intimados. Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111855 Nr: 6969-91.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Henrique de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janisley Broetto Alves - 

OAB:MT 24.330/O

 Vistos.

 Considerando o usufruto de férias pela única Defensora Pública atuante 

nesta Comarca de Nova Mutum até o dia 31/10/2018, tratando-se o 

presente feito de réu preso, nomeio dativo apenas para apresentar 

memoriais finais escritos em favor do réu, a Dra. Janisley Broetto Alves 

(OAB/MT 24.330), e arbitro-lhe honorários a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, no valor de 03 (três) URH.

Intime-se a causídica ora nomeada para apresentar as alegações finais, 

no prazo legal, e após, tornem os autos conclusos para prolação de 

sentença.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112775 Nr: 143-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos Silva, Robson Silva 

Gonçalves de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 210, intime-se novamente a Defesa do réu 

Robson Silva Gonçalves de Jesus, para apresentar memoriais finais 

escritos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) 

salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 121224 Nr: 4233-66.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico DE São J R Claro MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludinei David Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carneiro Barros Neto - 

OAB:

 Vistos.

Tendo em vista o ofício de fl. 21, proceda-se a devolução da presente 

carta precatória à Comarca de origem com nossa homenagem de estilo.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74061 Nr: 2580-05.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSC, NSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 28 de março de 2019, às 15h15min, para realização 

da audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89687 Nr: 4826-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci Musa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurada pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de Nelci Musa, imputando-lhe a prática do crime 

descrito no artigo 147, caput, do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/03.

À fl. 95, aportou aos autos certidão atestando o óbito do réu Nelci Musa, 

ocorrido em 15/06/2017.

Em manifestação de fl. 96, o Ministério Público postulou pela decretação da 

extinção da punibilidade em razão da morte do agente.É o relatório. Decido.

Conforme se observa pela certidão de óbito, o réu faleceu no dia 

15/06/2017.

Ora, a morte do autor ou partícipe do fato punível é causa extintiva da 

punibilidade, conforme previsão do art. 107, inciso I, do Código Penal, face 

ao preceito mors omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como 

cessação definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe 
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término à existência da pessoa natural.

Neste sentido, a responsabilidade penal é de natureza exclusivamente 

pessoal e o desaparecimento físico do réu faz também desaparecer a 

punibilidade, que não pode ser estendida aos seus familiares ou 

dependentes, em face do princípio da pessoalidade da pena, assegurado 

pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).

Assim, tendo em vista a morte do réu Nelci Musa, DECLARO EXTINTA A 

SUA PUNIBILIDADE, com fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Publique. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 109541 Nr: 5711-46.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremar Luiz Ignacio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 299, intime-se novamente a Defesa do réu, 

para no prazo legal, apresentar as razões recursais, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já 

arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89024 Nr: 4426-86.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Brandes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 116, intime-se novamente a Defesa do réu, 

para no prazo legal, apresentar memoriais finais escritos, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já 

arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 91814 Nr: 1094-77.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJdSG, MdAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Neves de Sousa 

- OAB:MT 14.329, Rhazzes Morais Delgado - OAB:OAB/MT 20707/O

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 309, intime-se novamente a Defesa do réu 

Caio Junior dos Santos Guia, para no prazo legal, apresentar as razões 

recursais, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do 

CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89915 Nr: 4959-45.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Aparecido de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 129, intime-se novamente a Defesa do réu, 

para no prazo legal, apresentar memoriais finais escritos, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já 

arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 54089 Nr: 1578-34.2012.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Fernando da Silva, Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho de Santana 

- OAB:07066/O - MT, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 227, intime-se novamente a Defesa do réu 

Tiago Fernando da Silva, para no prazo legal, apresentar as razões 

recursais, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do 

CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 5024-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Mattos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 285, intime-se novamente a Defesa do réu, 

para no prazo legal, apresentar as razões recursais, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já 

arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 
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seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86280 Nr: 2695-55.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senmir Jose Ferreira, Elton Ferreira dos 

Santos, Ricardo Flores de Matos, Dieter Matschinske, João Eduardo 

Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Katia de Camargo - OAB:MT 17.756, Luis 

Gustavo Fernandes - OAB:14916 B, Márcio Sales de Freitas - 

OAB:OAB/MT 7.888, Ronei Augusto Duarte - OAB:4420/MT

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 563, intime-se novamente a Defesa dos réus 

João Eduardo Ferreira e Senmir José Ferreira, para no prazo legal, 

apresentar as razões recursais, sob pena de aplicação da multa prevista 

no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) salários 

mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112924 Nr: 240-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisleide Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 256, intime-se novamente a Defesa do réu, 

para no prazo legal, apresentar as razões recursais, sob pena de 

aplicação da multa prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já 

arbitro em 10 (dez) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106449 Nr: 4113-57.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliano Abilio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 Vistos.

Tendo em vista as certidões de fls. 47 e 49, bem como a ratificação do 

Ministério Público quanto a proposta de suspensão condicional do 

processo, designo audiência para o dia 21 de janeiro de 2019, às 

16h00min.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110242 Nr: 6069-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helena de Souza Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taryanne Oliveira Sampaio 

de Bastiani - OAB:MT 22.956

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 27/05/2019, às 15h45min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123399 Nr: 5125-72.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvaro Boddenberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Anita Mesacasa - 

OAB:2963-A

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 27/05/2019, às 15h30min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 123398 Nr: 5124-87.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eriel Machado Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO GOMES DE 

ALMEIDA NETO - OAB:18314, Antonio Quinteiro de Almeida Junior - 

OAB:MT 14.180-E, João Ricardo Sartori dos Santos - OAB:MT 17.714

 Vistos.

Cientifique-se o recuperando da guia de execução penal.

Verifique se estão presentes as peças indicadas no art. 106 da Lei de 

Execuções Penais, caso falte alguma delas, determino a extração de 

cópias e posterior juntada.

 Certifique-se sobre a existência de outra eventual execução por 

condenação criminal definitiva, ou provisória, bem como processo em 

andamento. Caso positivo, proceda-se conforme o disposto no artigo 

1.549 da CNGC.

Solicitem-se os antecedentes que forem necessários.

Assim, designo audiência admonitória para o dia 07/03/2019, às 17h45min.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000543-40.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE 

SERVICOS DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS E REGIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (RÉU)

 

ANEXA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96195 Nr: 6299-81.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ROBERTA KOOP - 

OAB:99551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 204731.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 18/12/2018 às 09h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38538 Nr: 2082-05.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMAR DA ROSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36982 Nr: 541-34.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BRATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para manifestação sobre eventual ocorrência 

de prescrição intercorrente no presente feito.

 Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000620-49.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VELOSO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000620-49.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: MANOEL VELOSO DE JESUS Vistos. A parte autora alega 

ser hipossuficiente e, portanto, fazer jus à benesse da gratuidade 

judiciária, não juntando qualquer documento comprobatório da 

hipossuficiência alegada. Nesta senda, o art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Já o art. 99 § 2º 

do NCPC autoriza ao juiz determinar à parte a comprovação do 

preenchimento dos referidos pressupostos, antes de apreciar o pedido de 

gratuidade, mormente porque, conquanto a hipossuficiência alegada pela 

pessoa natural seja presumida, à exegese do art. 99, §3º do CPC, referida 

presunção é “juris tantum”, e, assim, desde que necessário, exige a prova 

do alegado. Dessa maneira, antes de apreciar o pedido de justiça gratuita, 

e sem prejuízo de outras determinações que entenda necessárias para a 

aferição da real situação econômica da parte autora, determino que seja 

ela intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de 

sua última declaração de imposto de renda, extratos dos 3 (três) últimos 

meses de suas contas bancárias ou quaisquer outros documentos de que 

dispuser para comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de 

indeferimento da benesse vindicada. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000693-21.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

JOAO BATISTA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

ADRIANA NOVAES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000693-21.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: ADEMIR GONCALVES MENDES, JOAO BATISTA MENDES 

REQUERIDO: ADRIANA NOVAES DE ALMEIDA, MUNICIPIO DE NOVA 

XAVANTINA Vistos. A parte autora alega ser hipossuficiente e, portanto, 

fazer jus à benesse da gratuidade judiciária, não juntando qualquer 

documento comprobatório da hipossuficiência alegada. Nesta senda, o art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Já o art. 99 § 2º do NCPC autoriza ao juiz determinar à parte 

a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, antes de 

apreciar o pedido de gratuidade, mormente porque, conquanto a 

hipossuficiência alegada pela pessoa natural seja presumida, à exegese 

do art. 99, §3º do CPC, referida presunção é “juris tantum”, e, assim, 

desde que necessário, exige a prova do alegado. Dessa maneira, antes 

de apreciar o pedido de justiça gratuita, e sem prejuízo de outras 

determinações que entenda necessárias para a aferição da real situação 

econômica da parte autora, determino que seja ela intimada para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de sua última declaração de 

imposto de renda, extratos dos 3 (três) últimos meses de suas contas 

bancárias ou quaisquer outros documentos de que dispuser para 

comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de indeferimento da 

benesse vindicada. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Cumpra-se. NX, 22 de outubro de 2018. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98926 Nr: 7927-08.2017.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 204887.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 23/01/2019 às 10h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76594 Nr: 355-35.2016.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DANIELI COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71793 Nr: 1413-10.2015.811.0012

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDNX, GCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 204894.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 18/12/2018 às 10h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85973 Nr: 121-19.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADIRLEI LUIZ MANTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE DE SEGURADO ESPECIAL – 

TRABALHADOR RURAL proposta por VADIRLEI LUIZ MANTELLI, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Conforme consta em ref. 54, a parte autora desistiu da ação.

A parte contrária não se opôs a desistência da ação (ref. 60).

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 25762 Nr: 213-12.2008.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DE OLIVEIRA MAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VAZ DA SILVA - 

OAB:13391/MT, ROBSON OLIVEIRA PRESTES - OAB:20.354/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918-A-MT

 Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37388 Nr: 947-55.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NEURISBER DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2.895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26941 Nr: 1373-72.2008.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao TRF – 1ª 

Região, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 65627 Nr: 980-40.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GARCIA DA SILVA, ESPOLIO DE MARIA 

APARECIDA MOREIRA PINTO, M. V. P. DE O., MARIA LAURINDA DE 

SOUZA, MARIA DAS DORES SILVA, MARIA DO CARMO FREITAG, 
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MARILENE CELESTINO NASCIMENTO, MARINON ALVES DE MORAES, 

MATILDE DE SOUZA NASCIMENTO REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436-MT

 Vistos.

Fl. 329: considerando o pedido de dilação de prazo elaborado pela parte 

autora, defiro o pedido.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos cálculos.

 Após a apresentação do cálculo, intimem-se o requerido para 

manifestação.

Decorrido o prazo e nada sendo apresentado tornem os autos conclusos 

para arquivamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30856 Nr: 1353-47.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D-DDPABL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT4635, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente e via DJe, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito em 05 (cinco) 

dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61631 Nr: 110-29.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI MARTINS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação quanto ao retorno dos autos.

Aguarde-se, por 30 (trinta) dias, eventuais requerimentos.

Nada sendo postulado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000552-02.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GARCONI CONSTANTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIEL CAMELO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 31 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-84.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MOURA AGOSTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 31 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-84.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS MOURA AGOSTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 31 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-46.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JESUS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 31 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000562-46.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JESUS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 
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máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 31 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000563-31.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JESUS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MAYOLINO MONTECCHI OAB - MT0012124A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 31 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-33.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO MARQUES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 31 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000221-20.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA JULIANA MACHADO COELHO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 31 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000221-20.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA JULIANA MACHADO COELHO DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MG44698 (ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 31 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000052-33.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO MARQUES MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO FERNANDO MOTTA BONIN OAB - SP0331254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, tendo em vista que este juizado está sem 

conciliador credenciado para realização das audiências conciliatórias, 

procedo com o cancelamento das audiências que estavam designadas 

para o dia 30/11/2018. Informo às partes que tão logo seja regularizada a 

situação do cargo de conciliador, as audiências serão designadas com a 

máxima urgência e dentro do menor tempo possível. O referido é verdade 

e dou fé. Nova Xavantina-MT, 31 de outubro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 58460 Nr: 3363-89.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Gonçalves da Silva - 

OAB:15.471/MT, Eduardo Fraga Filho - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios e da 

obrigação principal.

Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito trata-se, 

agora, de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Após, intime-se o devedor/ executado Instituto Nacional do Seguro Social- 

INSS para pagar a quantia referente aos honorários advocatícios no valor 

R$ 2.362,93 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e três 

centavos) e obrigação principal no valor de R$ 28.015,42 (vinte e oito mil 

quinze reais e quarenta e dois centavos), indicados pelos Credores às fls. 

305/307 e 308/310, no prazo de 15 ( quinze) dias, devendo ser 

consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importará na 

aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, 

§ 1°, do CPC, sem prejuízo da efetividade penhora.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2°, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art.523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora online ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação ( CPC 525).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 31846 Nr: 89-88.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celma Divina Cruvinel, Gilmar de Souza Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:14848/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 89-88.2012.811.0044 - ID: 31846

Execução Título Extrajudicial

 DESPACHO

Vistos.

Em se tratando de Execução de Título Extrajudicial, deve a citação ser 

realizada por mandado, com reza o art. 829, § 1º, do CPC.

Expeça-se o mandado, no endereço indicado.

Independente da citação, defiro o pedido de arresto prévio pelo sistema 

BACENJUD (fl. 47), determinando o bloqueio e a juntada dos extratos nos 

autos.

Intime-se.

Paranatinga (MT), 11 de outubro de 2018

José Arimatéa Neves Costa

 Juiz Cooperador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 88552 Nr: 1803-73.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzina Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que sejam INTIMADAS as partes para que 

apresentem os quesitos, no prazo legal, para a realização da perícia 

médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 87798 Nr: 1359-40.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA SEGURADORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE LIMA JÚNIOR - 

OAB:18501, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Cuiabá-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1. Com urgência uma vez que, trata-se de autos com audiência 

designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 52363 Nr: 1564-45.2013.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilio Divino Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT 3.127-A, Sérgio Henrique K. Kobayashi - 

OAB:6180-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação do 

requerido, a ser expedida para Comarca de Brasnorte-MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 54150 Nr: 280-65.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moises Rodrigues Pereira, José Nilo Silva 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento, referente à diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Paranatinga/MT- Zona 

Urbana. Com urgência uma vez que, trata-se de autos com audiência 

designada.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 61225 Nr: 1073-67.2015.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Salto da Alegria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9.510 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora, avaliação e depósito a ser cumprido ou ofereça os meios para o 

cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86551 Nr: 688-17.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY ALBERTP SCHIMITT SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BEHLING PEREIRA DA 

LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 26397 Nr: 2430-92.2009.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Abadia de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 75734 Nr: 241-63.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelica Monalisa C. dos Santos dos Anjos - 

ME, Angelica Monalissa Cesar dos Santos dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 72656 Nr: 2651-31.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T S Comercial de Máquinas e Ferramentas 

Ltda, Oriovaldo Tonin, Neivaldo Gonçalves de Aguiar, Rolando Thum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 28997 Nr: 1994-02.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Atilio Fruet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 74719 Nr: 3484-49.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente de Paula Ferreira, Vicente de Paula 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 77649 Nr: 1122-40.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Cerais Unai Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 54152 Nr: 282-35.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Cesar - ME, Antonio Pereira 

Cesar, Jucimara Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte exequente para manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca do documento juntado às fls. 107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 86412 Nr: 602-46.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco da Cruz de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que sejam INTIMADAS as partes para que 

apresentem os quesitos, no prazo legal, para a realização da perícia 

médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 89454 Nr: 2250-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moto Campo de Primavera Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal Assinantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmeire Santos Monteiro 

Benites - OAB:15.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento, referente à diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Paranatinga/MT- Zona 

Urbana. Com urgência uma vez que, trata-se de autos com audiência 

designada.
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Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 53625 Nr: 2820-23.2013.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilene Matos Tondorf

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848, Isabelly Furtunato - OAB:58.816/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 77824 Nr: 1193-42.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Jonad Becker ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Brizola - OAB:23.419, 

Ana Carolina Scaraçati - OAB:11166/MT, José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação a ser cumprido 

ou ofereça os meios para o cumprimento. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81124 Nr: 2810-37.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista as informações trazidas pelo advogado do autor, dando 

conta que o mesmo faleceu, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.

 Com o transito em julgado, arquive-se.

 P. I. C.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 67253 Nr: 542-44.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricia Fatima Mesquita de Carvalho Peres - 

ME, Fabricia Fatima Mesquita de Carvalho Peres, Antonio Francisco de 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a 

parteexequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 15801 Nr: 2114-21.2005.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo de Castro Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Vistos.

 Considerando o incidente de falsidade arguido pela parte embargante, nos 

termos do artigo 432 do CPC (correspondente ao artigo 392 do CPC/73), 

uma vez que a parte embargada já foi intimada a manifestar-se às fls. 181, 

NOMEIO, para realização da perícia grafotécnica, a pessoa jurídica REAL 

BRASIL CONSULTORIA LTDA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n.º 

1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 78050-000, telefone 

n. (65) 3052 7636, qual deverá ser intimado para formular proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de 

Processo Civil).

 O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o 

perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes, através de seus advogados, via DJE, concedendo o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de Processo 

Civil).

 Com a proposta de honorários, intime-se o requerente/embargante para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em 

havendo concordância, bem como previsão orçamentária, deverá desde 

logo depositar o valor integral da verba honorária (artigo 95, §1º, Código 

de Processo Civil).

 Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a 

realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os 

assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

 O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 

(trinta) dias.

 Após, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o 

laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (artigo 477, §1º do Código de Processo Civil).

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000497-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GERONI AUGUSTA DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240/O-O (ADVOGADO(A))

HOMERO AMILCAR NEDEL OAB - MT0003483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO(A))
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Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000497-52.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: GERONI AUGUSTA DE JESUS OLIVEIRA Requerido: AGUAS 

DE PARANATINGA LTDA. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados 

acima foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 05/02/2019 às 17h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé.. 

Paranatinga - MT, 30 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001052-69.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)
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Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001052-69.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 14/02/2019 às 16h15m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 31 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001030-11.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001030-11.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE Requerido: BANCO BMG 

CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga – MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

14/02/2019 às 13h00m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC 

desta Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do 

Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALÉRIO, com fundamento 

no item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os 

autos à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das 

partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 30 de 

outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do CEJUSC/ 

Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001035-33.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001035-33.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE Requerido: BANCO BMG 

CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga – MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

14/02/2019 às 13h15m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC 

desta Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do 

Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALÉRIO, com fundamento 

no item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os 

autos à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das 

partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 30 de 

outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do CEJUSC/ 

Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001042-25.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001042-25.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE Requerido: BANCO CETELEM 

S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 14/02/2019 às 13h30m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 30 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001036-18.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 731 de 1058



ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001036-18.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE Requerido: BANCO CETELEM 

S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram 

recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 14/02/2019 às 13h45m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 30 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001054-39.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001054-39.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE Requerido: BANCO 

VOTORANTIM S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 14/02/2019 às 14h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 30 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000921-94.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000921-94.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: ELENIR CAMYNAIRO IPAQUIRI Requerido: BANCO 

VOTORANTIM S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 13/02/2019 às 13h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 31 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000991-14.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DE PAULO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000991-14.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: VICENTE DE PAULO RODRIGUES Requerido: MOVEIS 

ROMERA LTDA CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 05/02/2019 às 16h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 30 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000958-24.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)
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Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000958-24.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EUNICE KULAWARO Requerido: Banco OLÉ CONSIGNADO 

CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga – MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

13/02/2019 às 17h00m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC 

desta Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do 

Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento 

no item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os 

autos à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das 

partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 31 de 

outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do CEJUSC/ 

Paranatinga
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000939-18.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000939-18.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EUNICE KULAWARO Requerido: BANCO BRADESCO S.A. 

CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Paranatinga – MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 

13/02/2019 às 17h15m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC 

desta Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do 

Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento 

no item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os 

autos à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das 

partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 31 de 

outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do CEJUSC/ 

Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001053-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001053-54.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE Requerido: BANCO 

VOTORANTIM S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 14/02/2019 às 14h15m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 30 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000960-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE KULAWARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1000960-91.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: EUNICE KULAWARO Requerido: BANCO PAN S.A. CERTIDÃO 

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Paranatinga 

– MT e agendada Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 13/02/2019 

às 17h30m, a realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC desta 

Comarca de Paranatinga. Certifico ainda, que por determinação do Juiz 

Coordenador deste CEJUSC, Dr. EVINER VALERIO, com fundamento no 

item III art. 8 da Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos 

à unidade de origem para que procedam a citação e intimação das partes 

e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à sessão que ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. 

Salientando, ainda que, para realização da referida sessão, se torna 

necessário o comparecimento das partes, acompanhados de 

advogados(as). O referido é verdade e dou fé. Paranatinga - MT, 31 de 

outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa Carvalho Gestora do CEJUSC/ 

Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001044-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos legais, 

RECEBO a inicial. Determino o apensamento desta ação a outras ajuizadas 

pela parte autora, nos termos do artigo 55 do NCPC. I – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição 

Federal via artigo 5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. De tal artigo depreende-se que a assistência mencionada é a 

judicial e a extrajudicial. Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à 

concessão de justiça gratuita àqueles que não têm condições de arcar 

com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não 

bastasse, o Código de Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e 

ss. Na espécie, verifica-se que a parte requerente é beneficiária de 

aposentadoria por idade, percebendo vencimentos mensais equivalentes a 

um (01) salário mínimo, havendo, portanto, prova da alegada 

hipossuficiência. Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita. II – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que tange à inversão 

do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as partes possui 

caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC. Diante do 

exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinentes. III – DA AUDIÊNCIA DE 

AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novo Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 
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presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344). Registra-se, por fim, que a manifestação de desinteresse 

consignada pela a parte demandante não surge efeito até que a parte 

requerida, também, se manifeste neste sentido. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga/MT, 17 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001050-02.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001050-02.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 14/02/2019 às 16h30m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALERIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 31 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001049-17.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001049-17.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 14/02/2019 às 16h00m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 31 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001047-47.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001047-47.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 14/02/2019 às 15h30m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 30 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001046-62.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Paranatinga Código 1001046-62.2018.8.11.0044 – PJE 

Requerente: FLORIZEL PAGUARE IPAQUIRE Requerido: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO CERTIFICO que os autos epigrafados acima 

foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

da Comarca de Paranatinga – MT e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 14/02/2019 às 15h15m, a realizar-se na 

sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de Paranatinga. Certifico 

ainda, que por determinação do Juiz Coordenador deste CEJUSC, Dr. 

EVINER VALÉRIO, com fundamento no item III art. 8 da Ordem de Serviço 

nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para que 

procedam a citação e intimação das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala do CEJUSC/ Ptga. Salientando, ainda que, para realização 

da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das partes, 

acompanhados de advogados(as). O referido é verdade e dou fé. 

Paranatinga - MT, 30 de outubro de 2018. Andréa Corrêa da Costa 

Carvalho Gestora do CEJUSC/ Paranatinga

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75726 Nr: 233-86.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Verdes Campos Ltda, Dário José 

Gollin, Irene Teresa Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEMENTES VERDES CAMPOS LTDA, 

CNPJ: 07846224000168, atualmente em local incerto e não sabido DÁRIO 
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JOSÉ GOLLIN, Cpf: 37307371049, Rg: 390514, Filiação: Gelsy Gollin e 

Maria Cassol Gollin, data de nascimento: 20/12/1963, natural de 

Horizontina-RS, casado(a), agricultor/agropecuarista/comerciante, 

Telefone 35731422 e atualmente em local incerto e não sabido IRENE 

TERESA GOLLIN, Cpf: 81828152153, Rg: 04360044, brasileiro(a), 

casado(a), agricultora/empresária/do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SEMENTES VERDES CAMPOS LTDA, DÁRIO JOSÉ GOLLINE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 4.630,46, referente 

a falta de recolhimento ICMS estimativa por operação. Art.17, XI da Lei 

7098/98, de 30/12/1998, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 5569/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/05/2016

 - Valor Total: R$ 4.630,46 - Valor Atualizado: R$ 4.630,46 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código: 75726DESPACHOCITE o(a) executado(a) na 

forma requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pague a dívida com 

juros, multa de mora, custas processuais e encargos indicados na petição 

inicial ou garanta a execução. Não pago o débito, e nem garantida a 

execução, o Oficial de Justiça fará a penhora de bens do devedor, 

procedendo desde logo à avaliação, devendo o valor constar do auto de 

penhora. Para o caso de pronto pagamento, no prazo do artigo 8° da LEF, 

fixo os honorários em 10% sobre o valor da conta final. Decorrido o 

referido prazo, os honorários serão arbitrados na forma do disposto no 

art. 85, do Novo Código de Processo Civil. Se a penhora recair sobre bens 

imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu/sua cônjuge. Paranatinga/MT, 01 de 

fevereiro de 2017.Fabio Alves CardosoJuiz Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 24 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29035 Nr: 2033-96.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T S Comercial de Máquinas e Ferramentas 

Ltda, Oriovaldo Tonin, Neivaldo Gonçalves de Aguiar, João Batista 

Anicesio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): T S COMERCIAL DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 00341063000101, atualmente em local 

incerto e não sabido ORIOVALDO TONIN, Cpf: 16149548953, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido NEIVALDO GONÇALVES DE 

AGUIAR, Cpf: 39074749100, Rg: 068424, brasileiro(a) e atualmente em 

local incerto e não sabido JOÃO BATISTA ANICESIO, Cpf: 10329684191, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de T S COMERCIAL DE 

MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, ORIOVALDO TONINE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de R$ 104.756,45, na 

qual deixou de recolher e/ou recolher a menor o ICMS, nos prazo 

regularmentares, lançados por estimativa, enquadramento nos artigos 43; 

80 § 1º e 85, inciso I do RICMS aprovado pelo Decreto Estadual 1944, de 

06.10.89, combinado com o Artigo 1º, inciso II alínea da Portaria Circular n. 

100/96 -SEFAZ, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 7249/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/09/2010

 - Valor Total: R$ 104.756,50 - Valor Atualizado: R$ 104.756,45 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: "... A responsabilidade tributária que habilita o sócio a 

figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como 

conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da 

pessoa jurídica devedora, ou seja, só poderá ser responsabilizado por 

débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiu em 

excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme 

preconiza o artigo 135 do CTN. Não configurada nenhuma das hipóteses 

previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser 

excluído do polo passivo da ação expropriatória, tal como ocorreu na 

hipótese versanda. (...).” (TJMT – RAI nº 150.942/13 – Relª Desª Maria 

Aparecida Ribeiro – 3ª Câm. Cív. – j. 10/06/14 – DJE 18/06/14).No mesmo 

diapasão é o entendimento do STJ:“TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – 

REQUISITOS DO ART. 135 DO CTN NÃO CONFIGURADOS – REEXAME DE 

PROVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1 - Esta Corte Superior firmou 

entendimento, no REsp 1.101.728/SP, julgado pela sistemática do art. 

543-C do CPC, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal 

para o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando comprovado 

que ele agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, 

ou na hipótese de extinção irregular da empresa. 2 – No caso concreto, o 

Tribunal de origem consignou de forma expressa que não há nos autos 

nenhuma demonstração de que os sócios agiram com excesso de 

poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, razão pela qual não 

há como subsistir a responsabilidade deles pelos débitos da empresa. 3 – 

Para rever as razões de decidir do Tribunal a quo é necessário o reexame 

do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte. 4 – 

Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no Resp nº 1.343.022/RS – 

Rel. Min. Benedito Gonçalves – j. 21/03/13 – DJe 02/04/13).“TRIBUTÁRIO – 

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 

– SÓCIOS – INCLUIDOS – SÚMULAS Nº 282 E 356/STF – MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL – EXAME NA VIA DE RECURSO ESPECIAL – 

IMPOSSIBILIDADE. 1 – A imputação da responsabilidade prevista no art. 

135 do CTN não está vinculada apenas ao inadimplemento da obrigação 

tributária, mas à comprovação das demais condutas nele descritas: 

práticas de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato 

social ou estatuto (...) (STJ – Resp. nº 948385/PR – Rel. Min. João Otávio 

de Noronha – 2ª T. – DJ 23/11/07).Diante disso, nomeadamente, porque 

ausentes os requisitos do artigo 135, III, do CTN, a exclusão do excipiente 

do pólo passivo da presente execução é medida que se impõe.Pelo 

exposto, ACOLHO a Exceção de executividade de fls. 24/42, para o fim de 

excluir do pólo passivo da presente execução o ex-sócio da empresa 

executada Orlando Nilson Tonin.Intimem-se. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 24 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50570 Nr: 2080-02.2012.811.0044
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednalia Ferreira Lima Silva ME, Ednalia Ferreira 

Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA ME, 

CNPJ: 07101764000112, Inscrição Estadual: 132893355 e atualmente em 

local incerto e não sabido EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA, Cpf: 

00032098146, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EDNALIA FERREIRA LIMA 

SILVA ME e EDNALIA FERREIRA LIMA SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 16.482,90, na qual deixou de 

recolher ICMS garantido integral. Art. 17, XI da Lei 7098/98, redação da Lei 

7.867/2002., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

8523/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/08/2012

 - Valor Total: R$ 16.482,90 - Valor Atualizado: R$ 16.482,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 2080-02.2012.811.0044 (Código 

50570)Vistos em correição. Defiro o requerimento de fls. 33.Cite-se na 

forma requerida, após devidamente efetuado o pagamento da diligência 

correspondente.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Paranatinga/MT, 31 de maio de 2016.Myrian Pavan SchenkelJuíza de 

Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 24 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22827 Nr: 1620-54.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leon Açucar e Alcool Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEON AÇUCAR E ALCOOL LTDA, CNPJ: 

05282252000174. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente tem três cheques da requerida sob os 

nºs. 010259-8, 010260-1, 010313-6, emitidos em data de 23 de maio de 

2005, 24 de maio de 2005, 24 de maio de 2005 e 12 de junho de 2005, 

agência de n. 0708-0 do Banco Real, da praça de Londrina/PR, no total de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo que os mesmos já foram depositados 

e devolvidos, motivo 11,12 e 21 e o requerente já tentou por inúmeras 

vezes um acordo amigável, mas como foram infrutíferas todas as 

tentativas, o mesmo resolveu procurar o poder jurisdicional para tomar as 

devidas providências. Excelência, este valor acima mencionado forma 

negócios realizados com a empresa. Tal título de crédito encontra-se 

prescrito para fins de execução, posto que decorreido o prazo legal ( Lei 

n. 7.357, de 02/9/1985, artigo 59). Todavia, tal documento de crédito é apto 

a se demonstrar a existência de um crédito, tendo sido esse emanado do 

prórpio suplicado.Ocorre que o requerente não cosneguiu receber o 

ajustado, recusando-se a requerida a fazer o respectivo pagamento, 

estando o requerente sem um título executivo judicial ou extrajudicial 

contra o mesmo, para promover a respectiva execução, restando-lhe o 

procedimento monitório a fim de se ressarcir do que lhe é de direito. Com o 

prosseguimento do feito, que seja ao final a requerida condenada ao 

pagamento da quantia reclamada, devidamente atualizada monetariamente 

desde a data do vencimento, acrescido de juros de mora devidos a partir 

da respectiva citação.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido de fls. 69. Expeça-se Carta Precatória 

no endereço informado às fls. 70, para cumprimento da penhora de bens e 

a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade o executado.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 29 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22019 Nr: 809-94.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kenzo João Nagano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ladia P. Karpinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Krien Oliveira de Queiroz - 

OAB:OAB/AM 3.290

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LADIA P. KARPINSKI, Cpf: 76578143149, 

casado(a), empresária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: I – DOS FATOS:O Suplicante recebeu da suplicada um 

cheque de nº 000011-6, emitido em data de 18 de setembro de 1997, 

agência de nº 2403-1, do Banco do Brasil S/A, no valor de 

R$4.000,00(quatro mil reais), conforme (doc. Anexo), sendo que o mesmo 

foi depositado no dia 27/03/2008 e antes o mesmo nunca se quer tinha 

sido depositado, devido o suplicante sempre tentar fazer um acordo 

amigável com a suplicada, mas como foi infrutíferas todas as tentativas, o 

mesmo resolveu procurar o poder jurisdicional para tomar as devidas 

providências.Excelência, o suplicante realizou negócio juntamente com o 

esposo da suplicada e em razão deste negócio efetuado o esposo da 

suplicada deu este cheque em garantia para o suplicante.Tal título de 

crédito encontra-se prescrito para fins de execução, posto que decorrido 

o prazo legal (Lei nº 7.357, de 02/09/85, artigo 59). Todavia, tal documento 

de crédito é apto a se demonstrar a existência de um crédito, tendo sido 

esse emanado do próprio suplicado.Ocorre que o suplicante não 

conseguiu receber o ajustado, recusando-se a suplicada a fazer o 

respectivo pagamento, estando o suplicante sem um título executivo 

judicial ou extrajudicial contra o mesmo, para promover a respectiva 

execução, restando-lhe o procedimento monitório a fim de se ressarcir do 

que lhe é de direito.A vista do exposto, provada a obrigação, requer-se 

digne Vossa Excelência, deferir de imediato, ou seja, sem oitiva da parte 

contrária, a expedição do competente mandado de pagamento, instando o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 736 de 1058



suplicado a pagar o suplicante no prazo de 15(quinze) dias, isentando-o 

nesse caso, das custas processuais e dos honorários advocatícios 

(Código de Processo Civil, artigo 1.102c, § 1º) ou para que ofereça, 

querendo em tal idêntico prazo, embargos na forma do artigo 1.102c, do 

Código de Processo Civil, sob pena de se constituir de pleno direito, o 

respectivo título judicial da obrigação declinada, convertendo-se o 

mandado inicial em mandado executivo.Com o prosseguimento do feito, 

que seja ao final o suplicado condenado ao pagamento da quantia 

reclamada, devidamente atualizada monetariamente desde a data do 

vencimento, acrescido de juros de mora devidos a partir da respectiva 

citação.Não sendo efetuado o pagamento, que fique convertido o 

mandado inicial em mandado executivo, citando-se o executado a pagar, a 

quantia reclamada no prazo de 03(três) dias(Código de Processo Civil, 

artigo 652), sob pena de se proceder à respectiva penhora em bens 

encontrados e julgados suficientes, com sua intimação para oferecer, 

querendo, embargos, acompanhando- o até final satisfação do crédito 

reclamado. Caso sejam opostos embargos, que ao final sejam esses 

julgados improcedentes, para se constituir de pleno direito, o respectivo 

título executivo judicial, prosseguindo-se na forma de cumprimento de 

sentença, nos termos dos artigos 475, I, J, L, M, N, O, P, Q, R do Código de 

Processo Civil, na redação da Lei nº 11.232, de 22/12/05), impondo-se em 

tal caso, a condenação dos réu na sucumbência.Requer os benefícios da 

Justiça Gratuita, conforme Lei nº 1060/50.Protesta-se por provar o 

alegado por todos os meios de provas admitidos pelo Direito.

Despacho/Decisão: VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO. DEFIRO o pedido de 

fls. 73.CITE-SE o executado, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para 

que se considere realizada a citação, nos termos do artigo 256 e 257, III, 

ambos do Código de Processo Civi l .Às providências . 

Cumpra-se.Paranatinga/MT, 10 de outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva 

Mendes Juíza Auxiliar da CGJ/MT

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 29 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30013 Nr: 454-79.2011.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Dela Justina, Marlice Epping Dela Justina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Garavelo, Deizy Pinheiro 

Garavelo, Chikayuki Koshiyama, Jair Demétrio, Sueli Demétrio, Katsume 

Shiga Koshiyama, Agro Amazonia Produtos Agropecuários LTDA., 

Yoshihiko Zito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ANTONIO GARAVELO, Cpf: 

01279513853, Rg: 1.653.749, casado(a), empresário / industrial, 

atualmente em local incerto e não sabido DEIZY PINHEIRO GARAVELO, 

Cpf: 92395384887, Rg: 2.849.019, brasileiro(a), casado(a), do lar, 

atualmente em local incerto e não sabido KATSUME SHIGA KOSHIYAMA, 

Cpf: 19550774872, Rg: 11.401.308, brasileiro(a), casado(a), ovicultora, 

atualmente em local incerto e não sabido CHIKAYUKI KOSHIYAMA, Cpf: 

19550774872, Rg: 7.555.246, casado(a), ovicultor, atualmente em local 

incerto e não sabido JAIR DEMÉTRIO, Cpf: 42062080930, Rg: 1.226.489-0, 

brasileiro(a), solteiro(a), advogado/supervisor de atendimento, atualmente 

em local incerto e não sabido SUELI DEMÉTRIO, Cpf: 79207383934, Rg: 

1031646, brasileiro(a), casado(a), do lar e atualmente em local incerto e 

não sabido YOSHIHIKO ZITO, Cpf: 18756395868, Rg: 3.241.401, 

brasileiro(a), solteiro(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: 1. Os Autores são os legítimos possuidores de uma 

área de terras denominada "FAZENDA SÃO PEDRO", com área de 

2.167,9607 ha. (dois mil e cento e sessenta e sete hectares e nove mil e 

seiscentos e sete metros), com a seguinte DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice AAM-M-0540, de 

coordenadas E823.006,326 m e N 8.629.062,047 m, situado no limite da 

fazenda Três Lagoas com a fazendas Três Lagos; deste, segue 

confrontando com a fazenda Três Lagoas de Flávio Carlos Bonato, 

ocupante, portador do CPF nº 296.040.369-04 e RG nº 3746323 SSP/SC, 

com azimute de 182°54'51" e distância de 3.304,32 m, até o vértice 

AAM-M-3104, de coordenadas E822.838,336 m e N 8.625.762,000 m, 

situado no limite da fazenda Três Lagoas com a fazenda Vilas Boas do 

Xingú; deste, segue confrontando Fazenda Vilas Boas do Xingú de Edson 

Keller, com seguintes, portador do CPF nº 658.975.608-20 e RG 697417 

SSP/MT, com seguintes azimutes e distancias: 269°44'06" e 2.020,28 m, 

até o vértice AOR-M-2839, de coordenadas E820.818,074 m e N 

8.625.752,654 m; 0°12'00" e 1.802,67 m, até o vértice AOR-M-2825, de 

coordenadas E 820.824,370 m e N 8.627.555,313 m; 267°05'44" e 8.990,72 

m, até o vérticeAAM-M-5516, de coordenadas E 811.845,201 m e N 

8.627.099,738 m, situado no limite da fazenda Vilas Boas do Xingú com a 

margem direita do Rio Jatobá; deste, segue pela margem direita sentido à 

jusante do Rio Jatobá, com seguintes azimutes e distâncias: 277°16'06" e 

99,64 m, até o vértice AAM-P-6038, de coordenadas E 811.746,359 m e N 

8.627.112,344 m; 16°15'51" e 84,36 m, até o vértice AAM-P-6039, de 

coordenadas E 811.769,984 m e N8.627.193,324 m; 1°35'50" e 74,32 m, 

até o vértice AAM-P-6040, de coordenadas E811.772,056 m e N 

8.627.267,617 m; 50°34'34" e 56,05 m, até o vértice AAM-P-6041, de 

coordenadas E 811.815,351 m e N 8.627.303,210 m; 75°16'34" e 132,51 m, 

até o vérticeAAM-P-6042, de coordenadas E 811.943,512 m e N 

8.627.336,890 m; 11°58'20" e 165,62 m, até o vértice AAM-P-6043, de 

coordenadas E 811.977,867 m e N 8.627.498,904 m; 297°13'11" e 198,99 

m, até o vértice AAM-P-6044, de coordenadas E 811.800,917 m e N 

8.627.589,921m; 20°07'49" e 28,85 m, até o vértice AAM-P-6045, de 

coordenadas E 811.810,848 m e N8.627.617,013 m; 104°23'27" e 92,67 m, 

até o vértice AAM-P-6046, de coordenadas E811.900,606 m e N 

8.627.593,982 m; 130°01'00" e 201,71 m, até o vértice AAM-P-6047, de 

coordenadas E 812.055,089 m e N 8.627.464,279 m; 74°32'20" e 105,20 m, 

até o vérticeAAM-P-6048, de coordenadas E 812.156,478 m e N 

8.627.492,322 m; 17°04'58" e 199,95 m, até o vértice AAM-P-6049, de 

coordenadas E 812.215,214 m e N 8.627.683,452 m; 320°59'28" e 92,39 m, 

até o vértice AAM-P-6050, de coordenadas E 812.157,060 m e N 

8.627.755,244 m; 285°06'10" e 218,46 m, até o vértice AAM-P-6051, de 

coordenadas E 811.946,148 m e N8.627.812,164 m; 280°19'13" e 215, 07 

m, até o vértice AAM-P-6052, de coordenadas E811.734,560 m e N 

8.627.850,693 m; 263°18'33" e 283,90 m, até o vértice AAM-P-6053, de 

coordenadas E 811.452,590 m e N 8.627.817,615 m; 318°12'41" e 49,42 m, 

até o vérticeAAM-P-6054, de coordenadas E 811.419,656 m e N 

8.627.854,464 m; 20°47'53" e 86,36 m, até o vértice AAM-P-6055, de 

coordenadas E 811.450,322 m e N 8.627.935,199 m; 63°44'26" e 112,62 m, 

até o vértice AAM-P-6056, de coordenadas E 811.551,316 m e N 

8.627.985,024m; 81°55'15" e 121,79 m, até o vértice AAM-P-6057, de 

coordenadas E 811.671,899 m e N8.628.002,141 m; 11°20'25" e 80,88 m, 

até o vértice AAM-P-6058, de coordenadas E811.687,804 m e N 

8.628.081,447 m; 299°19'15" e 179,69 m, até o vértice AAM-P-6059, de 

coordenadas E 811.531,137 m e N 8.628.169,440 m; 282°50'48" e 245,30 

m, até o vérticeAAM-P-6060, de coordenadas E 811.291,974 m e N 

8.628.223,981 m; 209°24'47" e 112,42 m, até o vértice AAM-P-6061, de 

coordenadas E 811.236,766 m e N 8.628.126,056 m; 180°33'34" e 171,11 

m, até o vértice AAM-P-6062, de coordenadas E 811.235,095 m e N 

8.627.954,954m; 316°19'00" e 18,56 m, até o vértice AAM-P-6063, de 

coordenadas E 811.222,277 m e N8.627.968,375 m; 355°25'38" e 235,40 

m, até o vértice AAM-P-6064, de coordenadas E811.203,509 m e N 

8.628.203,022 m; 330°42'20" e 67,04 m, até o vértice AAM-P-6065, de 

coordenadas E 811.170,708 m e N 8.628.261,486 m; 321°07'53" e 173,35 

m, até o vérticeAAM-P-6066, de coordenadas E 811.061,926 m e N 

8.628.396,452 m; 85°21'14" e 23,86 m, até o vértice AAM-P-6067, de 

coordenadas E 811.085,708 m e N 8.628.398,384 m; 118°14'03" e 100,52 
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m, até o vértice AAM-P-6068, de coordenadas E 811.174,265 m e N 

8.628.350,833m; 70°24'20" e 149,54 m, até o vértice AAM-P-6069, de 

coordenadas E 811.315,145 m e N8.628.400,983 m; 3°49'04" e 173,92 m, 

até o vértice AAM-P-6070, de coordenadas E811.326,725 m e N 

8.628.574,517 m; 318°50'56" e 122,73 m, até o vértice AAM-P-6071, de 

coordenadas E 811.245,960 m e N 8.628.666,933 m; 331°55'25" e 37,10 m, 

até o vérticeAAM-P-6072, de coordenadas E 811.228,500 m e N 

8.628.699,665 m; 62°49'49" e 137,02 m, até o vértice AAM-P-6073, de 

coordenadas E 811.350,406 m e N 8.628.762,234 m; 79°44'06" e 213,84 m, 

até o vértice AAM-M-5517, de coordenadas E 811.560,820 m e N 

8.628.800,340m, situado no limite da margem direita do Rio Jatobá com a 

fazenda Três Lagos; deste, segue confrontando com a fazenda Três 

Lagoas de Flávio Carlos Bonato, matrícula: 3.650 - RGI de Paranatinga - 

MT, código INCRA: 901.156.115.835-0, com seguintes azimutes e 

distâncias: 88°13'59" e 4.994,15 m, até o vértice AAM-M-5518, de 

coordenadas E 816.552,598 m e N8.628.954,328 m; 89°02'38" e 6.454,63 

m, até o vértice AAM-M-0540, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 

Sistema Geodésico Brasileiro, a partir das estações ativas (RBMC) do 

IBGE: Estação Cuiabá (CUIB), código nº 92.583, localizada em Cuiabá-MT, 

de coordenadas: UTM E 599.791,609 m eN 8.280.082,107 m, MC= 

57°WGr., e geográficas Lat. 15°33'17,4029"S e Long. 56°04'09,7174"W; 

Estação Campo Grande (MSCG), código nº 93.956, localizada em Campo 

Grande - MS, de coordenadas: UTM E 756.645,799 m e N 7.737.844,946 m, 

MC= 57°WGr., e geográficas Lat. 20°26'25,61125"S e Long. 

54°32'24,71463"W. As coordenadas: UTM E818.659,892 m e N 

8.630.972,736 m e geográf icas Lat .  12°05 '75,179"S e 

Long.54°04'11,53323"W, da base de controle implantada na sede da 

fazenda Três Lagoas, denominada base AAM-M-0262, para origem dos 

vetores definidores dos vértices do imóvel, foram ajustadas através das 

estações ativas acima descritas; encontram-se representadas no sistema 

UTM e referenciadas ao Meridiano Central 57° WGr. e ao Equador, tendo 

como datum, o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro 

foram calculados no plano de projeção UTM. 2. A posse da área descrita 

na Clausula 1ª foi assumida no ano de 1983 por JOÃO SANTIN e esposa, 

tendo sido cedida no ano de 1997 a JOSÉ CLAIR CARNIEL e LÚCIO 

EMANUEL MONNERAT, que posteriormente, já no ano de 2001, conforme 

cópia do instrumento particular em anexo, cederam os direitos 

possessórios aos Autores, que por sua vez a exercem até os dias de 

hoje; 3. A posse sempre foi exercida de forma mansa e pacífica, com a 

área perfeitamente delimitada por picadas claras e visíveis, periodicamente 

conservadas abertas, mantendo benfeitorias constituídas de casa e 

pequena área de pastagens, ora sendo exigida a regularização do 

domínio, e via de conseqüência a regularização ambiental; 4. Por ocasião 

da medição para efeitos de georreferenciamento, foram tomadas as 

declarações dos confrontantes Edson Keller e Flavio Carlos Bonato, 

cópias em anexo, corroborando assim as afirmações de posse mansa e 

pacífica, reconhecida e respeitada pelos confrontantes;DA INCIDÊNCIA DA 

POSSE NO DOMÍNIO 5. A fim de se verificar os atuais detentores do 

domínio da área a se usucapir, o mapa com as coordenadas geográficas 

UTM foram lançadas na base cadastral do Estado de Mato Grosso, onde 

se verificou a seguinte situação:179,3033 has. incide em área de título 

primitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de AUGUSTO 

HUNGARO; 990,1487 has. incide em área de título primitivo expedido pelo 

Estado de Mato Grosso em favor de OCTAVIO BENEZ;597,8725 has. 

incide em área de título primitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em 

favor de RESENDENERY SANT'ANA; 189,2874 has. incide em área de 

título primitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de JOSÉ 

MARIA BENEZ;211,8254 has. incide em área de título primitivo expedido 

pelo Estado de Mato Grosso em favor de DIONIZIO JOSÉ BENEZ; 6. 

Realizada a cadeia dominial dos nomes primitivos encontrados, foi 

constatada a seguinte situação:- 179,3033 has. anteriormente de 

AUGUSTO HUNGARO, atualmente em nome do primeiro Réu LUIZ 

ANTONIO GARAVELO e sua esposa DEIZY PINHEIRO GARAVELO;- 

990,1487 has. anteriormente em nome de OCTAVIO BENEZ, atualmente em 

nome do segundo Réu KATSUME SHIGA KOSHIYAMA e seu marido 

CHIKAYUKI KOSHIYAMA;- 597,8725 has. anteriormente em nome de 

RESENDENERY SANT'ANA, atualmente em nome do terceiro Réu JAIR 

DEMÉTRIO e sua esposa SUELI DEMÉTRIO;- 189,2874 has. anteriormente 

em nome de JOSÉ MARIA BENEZ, atualmente em nome do quarto Réu 

YOSHIHIKO ZITO;- 211,8254 has. anteriormente em nome de DIONIZIO 

JOSÉ BENEZ, atualmente em nome do quinto Réu AGRO AMAZONIA 

PRODUTOS AGROPECUÁRIO LTDA;

Descrição do Imóvel Usucapiendo: "uma área de terras denominada 

"FAZENDA SÃO PEDRO", com área de 2.167,9607 ha, neste município.

Despacho/Decisão: Vistos em regime de exceção.1.Ante o teor da 

certidão de fl. 197, expeça-se com urgência o edital de citação 

determinado à fl. 95, bem como certifique-se quanto ao integral 

cumprimento da decisão.2.Intimo ainda a parte autora para manifestar-se 

no prazo de cinco dias, acerca das correspondências negativas de 

citação de fls. 153/164.3.Cumpridas as determinações supra, retornem os 

autos conclusos.Paranatinga-MT, 11 de outubro de 2018.Adriana 

Sant’Anna ConinghamJuíza de Direito em regime de cooperação (Portaria 

67/2018CGJ)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristina Beraldi Moraes 

da Silva, digitei.

Paranatinga, 29 de outubro de 2018

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 52765 Nr: 1974-06.2013.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Cardoso Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia o que faço para 

condenar Jaime Cardoso Pinto (brasileiro, casado, nascido em 11.04.1946, 

natural de Montes Santo-BA, portador do RG n.º 3472679 SSP-SP, filho de 

Aureliano Cardoso Pinto e Ozana de Souza Pinto, residente e domiciliado 

na Rua Dom Pedro II, n.º 366, centro, no município de Paranatinga-MT), 

como incurso nas sanções dos artigos 129, §2º, I e III, do Código Penal.- 

Aplicação da Pena:Atento aos princípios constitucionais e as diretrizes do 

artigo 59 do Código Penal passo a dosimetria da pena. Do acusado Jaime 

Cardoso Pinto:Na primeira fase a culpabilidade, juízo de reprovabilidade da 

conduta, são normais para o tipo. Não possui antecedentes criminais 

comprovados nos autos, sendo que poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de 

valorá-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada tendo a 

valorar que extrapole os limites do tipo. (...) substituo a pena privativa de 

liberdade, por 01 pena restritiva de direito consistente na prestação de 

serviços à comunidade, a ser prestado em local fixado pelo Juízo da 

Execução, e a pena de multa consistente no valor de 03 (três) salários 

mínimos a ser destinado a uma instituição beneficente 

cadastrada.Suspensão condicional da pena:Deixo de aplicar a suspensão 

condicional do processo, nos termos do artigo 77, III, do Código Penal.- 

Disposições finais:Deixo de condenar o acusado Jaime Cardoso Pinto ao 

pagamento das custas e despesas processuais em decorrência de seus 

parcos recursos financeiros.Transitada esta sentença em julgado, 

expeça-se guia definitiva de execução de pena, lançando-se o nome do 

condenado no rol dos culpados, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral/MT, ao Instituto de Identificação deste Estado, ao Instituto 

de Identificação Cível e Criminal Nacional.P. I. C.Paranatinga/MT, 08 de 

outubro de 2018.ANA CRISTINA SILVA MENDESJuíza Auxiliar da CGJ/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 54293 Nr: 405-33.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdSP-M, LCdSP-M, BRdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anfilófio Pereira Campos 

Sobrinho - OAB:5136

 VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, proposta por LEILIELLEN CARLA DA SILVA PEREIRA e 

LUCIELLEN CARLA DA SILVA PEREIRA, representadas por sua genitora 

BABYELLEN RUFINO DA SILVA PEREIRA, em face de ROBERTO CARLOS 

DE JESUS PEREIRA. Às fls. 73/76, o executado alega ter pago a pensão 

alimentícia, entretanto, que não possui os comprovantes de depósito, 
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diante disso requer o fornecimento dos extratos bancários relativos ao 

período em que a autora alega não ter sido efetuado o pagamento. 

Manifestação da exequente às fls. 77.É o relatório. Decido.Não se mostra 

razoável o pedido feito pelo executado.Isto porque, ao depositar os 

valores, conforme é de conhecimento geral, o executado deve ter para si 

os comprovantes de pagamento da pensão alimentícia, para que garanta a 

demonstração de que quitou o débito, nos casos em que haja 

necessidade. (...) . Tratando-se de obrigação positiva, a prova do 

pagamento é incumbência do devedor, e não do credor. Por isso, aquele 

que honra com as prestações oriundas de encargo alimentar, mediante 

depósito na conta bancária da genitora do alimentando, deve preservar os 

respectivos recibos, não sendo razoável que, agindo com descuido no 

dever de guarda, imprescindível para defesa dos seus interesses, busque 

inverter a dinâmica atinente aos ônus probatórios, exigindo, mediante 

inequívoca quebra do sigilo bancário, a exibição dos extratos de quem 

supostamente recebeu os aludidos importes. (TJSC. Relator: Jorge Luis 

Costa Beber. Julgado em 19 de julho de 2018). Portando, INDEFIRO o 

pedido de fls. 73/76, uma vez que, cabe ao devedor o ônus de apresentar 

provas do pagamento. Determino que seja convertida a indisponibilidade 

em penhora, conforme prevê o art. 854, § 5º, do CPC. INTIME-SE, 

pessoalmente, a exequente Babyellen Rufino da Silva Pereira, para que 

informe o número de sua conta, a fim de ser realizada a transferência dos 

valores bloqueados, no prazo de 15 (quinze) dias.Às providências. 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, 09 de outubro de 2018.Dra. Ana Cristina Silva 

Mendes Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 77278 Nr: 925-85.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 EXECUTIVO DE PENA – CÓDIGO 77278

RECUPERANDO: AGNALDO ALVES

VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO.

Cuida-se Executivo de Pena do recuperando SERGIO PEREIRA DOS 

SANTOS.

Instada a se manifestar, a digna Representante ministerial requereu que 

fosse declarada a extinção da pena do recuperando, devido ao seu 

integral cumprimento, conforme fls. 54.

Após, os autos vieram conclusos.

 É o breve relatório. DECIDO.

O art. 66 da Lei de execuções Penais prevê, dentre as competências do 

Juízo de Execução Penal, a de declarar a extinção da punibilidade e, 

consequentemente, declarar a extinção da pena, pelo seu cumprimento.

Compulsando os autos, verifico que o recuperando foi condenado a pena 

de 03 anos de reclusão, substituída por uma restritiva de direito, sendo 

uma prestação pecuniária no valor de R$ 1.874,00. Assim sendo, 

conforme se vê os comprovantes de fls. 49/52 e, em consonância com o 

parecer do Ministério Público, tenho que a pena imposta ao recuperando, 

nestes autos, já foi integralmente cumprida.

Ante o exposto, em razão do cumprimento integral da pena imposta no 

presente Executivo de Pena, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS, em relação à Guia constante neste 

executivo, para todos os fins de direito.

Havendo condenação em pena de multa, atualize-a e intime-se o 

recuperando para que efetue o pagamento da pena de multa, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de lançamento em dívida ativa.

Transcorrido o prazo e, não havendo pagamento, OFICIE-SE à 

Procuradoria-Geral do Estado, encaminhando juntamente com os 

documentos necessários o saldo devedor pendente, a teor do disposto no 

art. 578 da CNGC.

Havendo mandado de prisão em aberto nos autos, recolha-o.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

Transitado em julgado, REMETAM-SE os autos à CAA para as 

providências relativas ao arquivamento definitivo (Prov. 12/2017 da 

CGJ/MT).

Paranatinga/MT, 10 de outubro de 2018.

Dra. Ana Cristina Silva Mendes

 Juíza Auxiliar da CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56416 Nr: 2003-22.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Ribeiro de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiana da Silva - OAB:45982

 PROCESSO N. 2003-22.2014.811.0044 (56416)

DESPACHO

VISTO,

Designo o dia 05/11/2018, às 13h00min para a oitiva da testemunha Cirlei 

Roesler de Vargas.

Aguarde-se a devolução das cartas precatórias expedidas para inquirição 

das testemunhas indicadas pelas partes.

Intime-se o acusado, seu defensor, bem como a testemunha.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 29 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 91907 Nr: 3413-76.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Ferreira Sampaio, Scheila Cristina 

Wehrmann, Gidel Bruno Almeida de Lima, Elton henrique Silva de Messias, 

Francinete Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 .Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05/11/2018, às 13h30min 

(horário de Mato Grosso).Intimem-se as testemunhas arroladas pela 

defesa e acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e 

local.Citem-se os acusados.Depreque-se o interrogatório dos denunciados 

e a oitiva das testemunhas residentes em outros municípios, exceto as 

contíguas.Oficie-se a Autoridade Policial solicitando a laudo pericial 

definitivo da droga apreendida, caso ainda não conste nos autos.Dê-se 

ciência ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se.Paranatinga/MT, 29 de 

outubro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77805 Nr: 1184-80.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Cardoso Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 184-80.2017.811.0044 (Código nº 77805)

Vistos.

Nomeio Dr. ARLINDO RODRIGUES ROCHA JUNIOR, CRM 4.289/MT, que 

atende nesta cidade e comarca, para a realização de perícia médica.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 
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perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71708 Nr: 2297-06.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por CATIANE 

MICHELE DIAS, aduzindo, em síntese, a existência de omissão da 

sentença, tendo em vista que não há arbitramento de honorários em favor 

da curadora especial nomeada por este juízo.

 É o breve relato. Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante, vez que 

há omissão na decisão objurgada.

 Primeiramente, verifico que às fls. 13-v, a curadora Catiane Michele Dias 

foi nomeada como defensora dos interesses da incapaz. Outrossim, não 

há decisão nos autos fixando o montante dos honorários da patrona, bem 

como que, na sentença de fls. 36/38, não há determinação neste sentido.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão existente na sentença 

de fls. 36/38, passando a vigorar com a seguinte redação:

“ARBITRO honorários advocatícios equivalentes a 03 URH, conforme 

previsão da Tabela da OAB/MT, em favor da patrona atuante nos autos, 

Dra. Catiane Michele Dias, os quais deverão ser custeados pelo Estado de 

Mato Grosso.”

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87314 Nr: 1097-90.2018.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMPS, MSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87314

VISTOS,

Recebo a inicial, por estar de acordo com as normas estabelecidas no 

Código e Processo Civil.

Defiro o pedido de concessão das benesses da assistência judiciária 

gratuita.

Outrossim, por se trata de interesse de incapaz, NOMEIO a advogada Drª 

Bertolina Alves de Lima – OAB/MT 11165, para atuar nos autos como 

curadora especial da interditanda MARCILNE SILVA PEREIRA, fixando, 

desde já, honorários advocatícios correspondentes a 05 URH, conforme 

tabela da OAB/MT.

Oportunamente, considerando que o feito versa sobre a curatela de 

pessoa incapaz, entendo necessária a produção de estudo psicossocial, 

de modo que defiro a cota ministerial de fls. 34/35.

Assim, proceda-se ao necessário para realização do estudo psicossocial, 

na residência da interditanda Marcilene Silva Pereira, ou onde esta se 

encontrar. Fixo em 15 (quinze) dias o prazo para apresentação do laudo.

Ademais, entendo necessária a realização de audiência de justificação 

para julgamento do pedido de tutela provisória, a qual designo para o dia 

05/11/2018 às 13h00.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 5036 Nr: 305-69.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leide Pontes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Processo nº: 305-69.2000.811.0044 (Código 5036)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 

163/164, pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 92435 Nr: 3638-96.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Luiz Batista, Rafael Lima Limeira, 

Alex dos Santos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, Carlézio Moreira da Silva - OAB:14.277

 Assim, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva formulado pelo investigado ALEX DOS 

SANTOS VIEIRA mantendo a prisão porque permanecem presentes os 

requisitos que deram ensejo a decretação da prisão provisória.Por fim, 

cumpra-se integralmente a decisão de fl. 105/106.Dê-se ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Intime-se. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 30 de 

outubro de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 92671 Nr: 3752-35.2018.811.0044

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keli Martins Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 Assim, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão temporária formulado pela investigada KELI MARTINS 

MOREIRA mantendo a segregação cautelar pelo prazo estipulado. No mais, 

cumpra-se integralmente a decisão de fl. 50/51.Dê-se ciência ao Ministério 

Público e à Defesa.Intime-se. Cumpra-se.Paranatinga/MT, 30 de outubro de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52176 Nr: 1375-67.2013.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avanil de Matos Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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Vistos.

É sabido e ressabido que cabe a parte exequente realizar diligências para 

localizar o endereço da parte executada.

Assim, compete ao credor promover todas as diligências no sentido de 

localizar o executado, não se justificando que o exequente transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o devedor. A intervenção 

judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou 

empresas privadas solicitando informações sobre o endereço do 

executado, deve ser medida excepcional, somente realizada após efetiva 

comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo exequente, o 

que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, indefiro o pedido de buscas do endereço da parte 

requerida formulada pelo credor.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55262 Nr: 1230-74.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Martins Placido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Processo nº: 1230-74.2014.811.0044 (Código 55262)

Vistos.

 Inicialmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário realize a conversão da 

ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71975 Nr: 2425-26.2016.811.0044

 AÇÃO: Cautelar Fiscal->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfema Dois Mercantil Cirúgica Ltda, 

Recapagem de Pneus Jaguar Ltda, Banco Bradesco S/A, Banco 

Cooperativo Sicredi S/A, Marca - Comercial de Peças Ltda EPP, Panta - 

Pantanal Automóveis Ltda, Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A, Multi 

Padrão Tudo em Materiais Elétricos Ltda, A Patrick A.do Amaral & Cia Ltda 

ME, Mega Comercio de Medicamentos Ltda, Comercial Carneiro Produtos 

Hospitalares Ltda, Retífica de Motores Exata Ltda ME, Peteli Comercio e 

Representações Ltda, Imports Peças e Serviços para Tratores Ltda EPP, 

JVM Copiadoras e Informática Ltda, Carimaq - Peças para Tratores Ltda 

EPP, Meuri Cilene de Araujo - ME, Denir DelaVechia & Cia Ltda ME, Fistarol 

& Fistarol Ltda EPP, LD Fomento Mercantil Ltda, Dimaster - Comercio de 

Produtos Hospitalares Ltda, Rossati & Breda Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 2425-26.2016.811.0044 (Código: 71975)

Vistos.

Indefiro o pedido de suspensão, formulado às fls. 220, tendo em vista que 

não se trata de execução.

 Intima-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promovendo o necessário para a citação da requerida 

Fistarol & Fistarol LTDA EPP.

Promova à secretaria a abertura de novo volume, nos termos do que 

determina a CNGC.

 Intima-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53720 Nr: 2922-45.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geracino Martins Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Processo nº 2922-45.2013.811.0044 (Código 53720)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por GERACINO MARTINS VIEIRA, 

em face de MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT, ambos devidamente 

qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença (fls. 

211/213).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 211/213, e via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença.

Por fim, tendo as partes renunciado ao prazo recursal, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo provisório, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53590 Nr: 2789-03.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Eickhoff hammarstrom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Processo nº 2789-03.2013.811.0044 (Código 53590)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por FATIMA EICKHOFF 

HAMMARSTROM, em face de MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT, ambos 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença (fls. 

215/222).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 215/222, e via de consequência, 
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JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença.

Por fim, tendo as partes renunciado ao prazo recursal, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo provisório, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83782 Nr: 4132-92.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Paranatinga LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Rogério de Moura - 

OAB:13.853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Processo nº 4132-92.2017.811.0044 (Código 83782)

VISTO,

 De início, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, acerca do decurso do prazo para 

apresentação de impugnação à contestação.

Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

ESPECIFIQUEM, as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85163 Nr: 39-52.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucirlete Marques Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 85163.

Vistos.

Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio 

o Dr. ARLINDO ROCHA JÚNIOR, médico, CRM 4289/MT, que atende nesta 

cidade de Paranatinga/MT, para a realização da perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84787 Nr: 4567-66.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quédina de Moura Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 84787.

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87307 Nr: 1091-83.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 87307.

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79411 Nr: 1946-96.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Mosaniel Ferreira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 79411.

Vistos.

Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio 

o Dr. ARLINDO ROCHA JÚNIOR, médico, CRM 4289/MT, que atende nesta 

cidade de Paranatinga/MT, para a realização da perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85758 Nr: 373-86.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Filho Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magazine Luiza S/A Luiza Cred

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial.

Vislumbrando a possibilidade de decisão pelas próprias partes, 

DETERMINO a REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca.

Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, 

do Código de Processo Civil).

Cite-se a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, §2º, do mesmo 

códex, para que compareça à audiência designada, acompanhada de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado das 

partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º, 

do novo códex, e, ainda que não contestada à ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente (artigo 

344).

Após realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83299 Nr: 3903-35.2017.811.0044

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Françoise Vania da Rocha Guimarães Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 83299

Vistos.

 Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89654 Nr: 2353-68.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Demétrio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88705 Nr: 1878-15.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76372 Nr: 516-12.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Cezar de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61833 Nr: 1387-13.2015.811.0044

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Bisco, Marlene Carvalho Bisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da parte demandante, para 

DECLARAR extinta a obrigação entre o credor e devedor referente ao 

valor consignado nos autos e do título objeto da lide e por conseguinte, 

DETERMINO a baixa da restrição do gravame existente sobre o Veículo 

marca Mitsubishi, Modelo L-200 Triton C.D. 4X4, Chassi 

93XJNKB8TDC77644, Renavam nº 554180936.Por conseguinte, CONDENO 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.Expeça-se o 

necessário à liberação dos valores consignados, para a conta informada 

às fls. 73.Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 54012 Nr: 141-16.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 141-16.2014.8.11.0044 (Código nº 54012)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença movido por JULIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA, qualificados nos 

autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se que, foi entabulado acordo entre as 

partes, o qual foi homologado às fls. 199. Às fls. 201, o exequente 

informou o cumprimento integral do acordo.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se da fl. 201, que o executado/devedor procedeu ao pagamento 

integral da dívida, ora exigida.

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for 

satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do objeto da 

ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações 

e baixas regulares.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82141 Nr: 3387-15.2017.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Inácio Canova de Castro, Juliana Baccin de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma Guimarães de Souza, José de Souza 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Diante do petitório de fls. 47, determino à Senhora Gestora que cumpra 

integralmente a decisão de fls. 45, bem como que informe o pagamento do 

valor de R$ 526,85 (quinhentos e vinte e seis reais e vinte e cinco 

centavos) ao departamento responsável, para que desconte do importe 

integral das custas iniciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 10021 Nr: 780-20.2003.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Aparecida Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Marcelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo da Costa Ribeiro 

Filho - OAB:

 Código n.º 10021.

Vistos.

 Ante a petição de fl. 171, arquivem-se o presente feito, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84716 Nr: 4539-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RT, ER, NW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do petitório de fls. 32, intime-se o Ministério Público para se 

manifestar.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56062 Nr: 1785-91.2014.811.0044

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvina Pereira de Oliveira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Getulio Chaves Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 56062

Vistos.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear aos 

autos certidão de casamento atualizada.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29948 Nr: 389-84.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joabe dos Santos Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Código nº 29948

Vistos.

 Diante da divergência das partes com relação aos cálculos de liquidação, 

remetam-se os autos ao contador judicial para apuração do valor 

atualizado da dívida.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29783 Nr: 224-37.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenice Bezerra de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 224-37.2011.8.11.0044 – Código nº 29783
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VISTOS,

Verifico que, na impugnação ao cumprimento de sentença, o ente 

municipal arguiu erro existente na elaboração dos cálculos elaborados 

pelo impugnado. Por sua vez, o impugnado aduziu que não são legítimos 

os cálculos trazidos aos autos pelo impugnante.

Desta feita, diante da divergência dos cálculos, além do fato de que não é 

pssível apurar quais os índices de correção monetária utilizados, entendo 

necessária a remessa destes ao contador, para que apure os valores 

devidos.

Diante da controvérsia existente, remetam-se os autos ao contador judicial 

para apurar o saldo que remanesce da dívida, devendo observar os 

parâmetros estabelecidos pela sentença de fls. 119/122 e acórdão de fls. 

181/185.

Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestarem.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54590 Nr: 676-42.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adelvan da Costa Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deivison Leandro Rupolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1938-A/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Código n.º 54590.

Vistos.

Cite os serviços devidamente prestados, expeça-se alvará de 

levantamento dos honorários periciais, para conta indicada às fls. 132.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87312 Nr: 1095-23.2018.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdRdMC, RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Dê-se vista ao Ministério Público para manifestações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76918 Nr: 725-78.2017.811.0044

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 76918.

Vistos.

 Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio 

o Dr. ARLINDO ROCHA JÚNIOR, médico, CRM 4289/MT, que atende nesta 

cidade de Paranatinga/MT, para a realização da perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 4714 Nr: 83-04.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Nivaldo Posso, Benedito Filisbino da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Processo nº: 83-04.2000.811.0044 (Código 4714)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 

125, pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21146 Nr: 2604-72.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, José 

Luiz de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Junges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Processo nº: 2604-72.2007.811.0044 (Código 21146)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 83, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81004 Nr: 2757-56.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBC, Ivete de Jesus Banczek Bernardes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristovaldo Teodoro da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2757-56.2017.811.0044 - Código nº 81004

Vistos.
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 Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por NICOLAS 

BANCZEK CUNHA, devidamente representado por sua genitora Ivete de 

Jesus Banczek, em face de CRISTOVALDO TEODORO DA CUNHA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

O executado foi devidamente citado (fls. 14), todavia, deixou de se 

manifestar (fls. 15).

Às fls. 16, a Defensoria Pública pugnou pela decretação da prisão civil do 

executado em relação ao débito informado às fls. 16-v.

Às fls. 17, o Ministério Público opinou pela decretação da prisão civil do 

executado.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A prisão civil se faz necessária no presente caso.

Da análise dos autos verifica-se que o executado não vem honrando a 

obrigação a qual lhe é devida.

 Assim, ante a existência do débito e a ausência do adimplemento, se 

perfaz a segregação civil do devedor de alimentos. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO. PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL E DECRETO 

PRISIONAL. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO. No caso, o devedor, embora 

citado, deixou de pagar ou justificar eventual impossibilidade de fazê-lo, 

razão pela qual cabível a decretação de sua prisão civil, 

concomitantemente ao protesto do pronunciamento judicial já ordenado na 

origem (art. 528, § 3º, do NCPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70069472611, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 07/07/2016).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º do NCPC, decreto a prisão 

civil de CRISTOVALDO TEODORO DA CUNHA, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, ou até o cumprimento integral da obrigação alimentar ora 

executada.

Expeça-se o competente mandado de prisão do executado, oficiando-se 

ao Órgão Estadual de Segurança Pública responsável pelo cumprimento 

de mandados judiciais de prisão (POLINTER) e à Delegacia de Polícia do 

último domicílio do executado, remetendo-lhes cópia do mandado de prisão 

civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.

Em caso de pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da 

prisão, que o executado seja posto imediatamente em liberdade.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54300 Nr: 3093-02.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Francisco de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº:3093-02.2013.811.0044 (Código 54300)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 

111, pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78118 Nr: 1334-61.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSL, TFdSB, TCdSB, LKdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a defesa para manifestar-se acerca das petições e documentos 

retro.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 4125 Nr: 371-83.1999.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ignat & Ignat Ltda - Comercial Eldorado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 371-83.1999.811.0044 (Código 4125)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 98, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27565 Nr: 556-38.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Forlin & Forlin Ltda, Maria Elena Piacentine 

Forlin, Vilson Forlin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 556-38.2010.811.0044 (Código 27565)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 49, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24311 Nr: 339-29.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Luiz Avila Savoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 24311

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 129.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27155 Nr: 144-10.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loss Loss & Cia Ltda - ME., Luiz Claudino 

Loss, Irineu Loss, Severino Miguel Loss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 144-10.2010.811.0044 (Código 27155)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 96, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27448 Nr: 438-62.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio D. Figueredo Comércio-ME, Claudio 

David Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Declaro o 

feito sem custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27159 Nr: 148-47.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenir Mrozinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 Código nº 27159

Vistos.

Considerando que, em 25/07/2017, o Supremo Tribunal de Justiça, nos 

autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, deferiu o pleito de suspensão dos 

efeitos da liminar outrora deferida em sede de mandado de segurança nº 

1000783-02.2017.8.11.0000, o feito deverá prosseguir seu regular 

processamento sem o recolhimento de diligência em favor do Oficial de 

Justiça, até o julgamento do mérito do referido processo.

Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis:

“Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ- SUSPENSÃO DE SEGURANÇA: 

SS 2899 MT 2017/0159664-5)”

Pelo exposto, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

expedindo-se o competente mandado, a ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça, sem o recolhimento da diligência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24432 Nr: 467-49.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beatriz Maria Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 24432

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 146.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 59505 Nr: 287-23.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Termo de Ajuste de Conduta->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renir Lino Vian, Irani Vian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Código nº 59505.

Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 101.

Oficie-se a SEMA, a fim de esclarecer se a propriedade rural, Fazenda 

Vian, em nome de Irani Vian, encontra-se em situação regular ao Órgão 

Ambiental Estadual, devendo ser encaminhado documentos comprovando 

a referida situação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 92321 Nr: 3585-18.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loivo Winkelmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rural Canarana Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeferson Paulo Fink - 

OAB:43053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que o embargante pugnou pela 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza carreada 

junto a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência 

financeira declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

Ademais, constam nos autos documentos que comprovam que o 

embargante possui várias propriedades em seu nome, tal como a Fazenda 

Estância Ouro Verde, situada no município de Gaúcha do Norte/MT.

 Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas 

devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial 

e consequente cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do 

Código de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ, bem como 

indicar sua profissão exata (artigo 319, inciso II, do CPC).

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87794 Nr: 1357-70.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Calvo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Vignotti - OAB:18.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 VISTOS.

A assistência judiciária gratuita foi instituída para possibilitar que todos 

possam ter acesso amplo e irrestrito à atividade jurisdicional, 

independentemente de se tratar de pessoa física ou jurídica, e só deve 

auferir de seus benefícios aquele que efetivamente não é detentor de 

condições para arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua 

própria subsistência ou de sua família.

 No caso, o embargante informa sua profissão na exordial como sendo 

autônomo, na procuração, a profissão deste consta como sendo 

agricultor.

Além disso, pelo contrato de compra e venda de fls. 16/17, o embargante 

se obrigou a comprar área de terras no valor de R$ 1.060.000,00 (um 

milhão e sessenta mil reais), importe este de alta monta.

Dessa maneira, os documentos aportados aos autos demonstra que 
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ostenta condição econômica suficiente par arcar com o pagamento das 

custas judiciais.

Assim, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judicial e determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28709 Nr: 1706-54.2010.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vicente Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Fortes Drumm - 

OAB:1191/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a ação, sem resolução de mérito, por 

abandono da causa.Ainda, CONDENO o requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 

2º).Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de praxe.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60736 Nr: 871-90.2015.811.0044

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio Bravo, Antonio Rodrigues Bueno, 

AKFB(, Raquel Freitas Bueno, Cleomar Martins dos Santos, GFdS, GFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - 

OAB:10382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 871-90.2015.811.0044 (Código 60736)

Vistos.

 Tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão, intime-se a parte 

autora para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 4215-11.2017.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Ribeiro de Souza, Bruna Caroline dos Santos 

Marques, TRMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL formulado por THIAGO RIBEIRO 

MARQUES SOUZA e BRUNA CAROLINE DOS SANTOS MARQUES, 

visando a retirada de valores referentes ao FGTS/PIS/PASEP de 

titularidade do de cujus GILBERTO MARQUES DE SOUZA.

Às fls. 18, a Caixa Econômica Federal informou a existência do valor de 

R$ 8,59 (oito reais e cinquenta e nove centavos) em nome do de cujus.

Intimados a manifestar-se, os requerentes pleitearam o julgamento 

antecipado da lide com a procedência da demanda.

Às fls. 22, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

procedência da ação.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Comprovado o falecimento do beneficiário das verbas objeto da demanda 

(fls. 09), a liberação independe de inventário ou de arrolamento, nos 

termos do artigo 666 do Código de Processo Civil, pois aquelas encontram 

previsão no artigo 1º da Lei nº 6.858/80.

Assim, tendo em vista a comprovação da legitimidade dos requerentes 

pelos documentos aportados às fls. 07/08, é de direito o recebimento das 

verbas atinentes ao crédito referente ao FGTS não recebido em vida pelo 

de cujus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a expedição de 

ALVARÁ em favor dos requerentes, com a finalidade de levantamento da 

importância referente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em nome 

de GILBERTO MARQUES SOUZA, conforme informado às fls. 18.

Sem custas e honorários, ante a justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61028 Nr: 990-51.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO CONCEIÇÃO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 990-51.2015.811.0044 (Código 61028)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 45, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89840 Nr: 2439-39.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ALVES DA SILVA – ME, Luiz 

Fernandes Filho, Marilene Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933/MT

 VISTOS,

 Trata-se de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA movida por MARILENE ALVES 

DA SILVA-ME em face de MARILENE ALVES DA SILVA-ME, alegando, em 

síntese, que ajuizou em 04/04/2018, uma ação revisional perante o juízo da 

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Assim, aduz que o juízo 

competente para julgamento da presente, é o mesmo da distribuição da 

ação revisional.

 O excepto se manifestou às fls. 49/51, defendendo que a inicial proposta 

no juízo da comarca de Cuiabá, sequer foi recebida. Outrossim, aduz que 

as ações, revisional e busca e apreensão, não necessariamente serão 

reunidas, conforme entendimento do E. STJ.

É o relato do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, importa salientar que, sendo a exceção de incompetência 

um incidente processual, cabível a hipótese de julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC.

Adentrando ao mérito da causa, impera ressaltar que, para que ocorra a 
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conexão, as ações devem ter em comum a mesma causa de pedir ou 

pedido, nos termos do art. 55, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for 

comum o pedido ou a causa de pedir.

Segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em 

Vigor, 6ª edição, artigo 103, nota 5, p. 452:

 "para existir conexão basta que a causa de pedir em apenas uma de 

suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas 

ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na 

primeira e nulidade de cláusula na segunda há conexão. A causa de pedir 

remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir 

próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente.".

Assim, verifica-se que foi colocado em debate, em ambas as demandas, o 

mesmo contrato, qual seja, a cédula de crédito bancário de nº 

045-0/75217-7, nas quais as partes discutem a respeito da avença, sendo 

forçoso, portanto, reconhecer que existe o risco de decisões conflitantes, 

circunstância que recomenda a reunião dos processos, com base no 

artigo supra, §3º, verbis:

Art. 55. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos 

que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 

contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre 

eles.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO 

REVISIONAL AJUIZADA ANTERIORMENTE - CONEXÃO - REUNIÃO DOS 

PROCESSOS. Quando a parte noticia o ajuizamento da ação revisional de 

contrato de alienação fiduciária anterior à ação de busca e apreensão do 

bem alienado, se faz necessária a reunião dos processos, tendo em vista 

a patente conexão, sob pena de prolação de decisões conflitantes. 

(TJ-MG - AI: 10000170170013001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de 

Julgamento: 11/05/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/05/2017).

Com efeito, o artigo 58, do CPC, estabelece que “a reunião das ações 

propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas 

simultaneamente”. O dispositivo é complementado pelo artigo 59, do 

mesmo diploma, o qual determina que “o registro ou a distribuição da 

petição inicial torna prevento o juízo”.

C o n s i d e r a n d o  q u e  a q u e l a  a ç ã o  ( P r o c e s s o  n º 

10009087-27.2018.8.11.0041) foi distribuída anteriormente à esta, 

considera-se que a aquele juízo figura como prevento, de modo que o 

processo deve haver a reunião das ações naquela comarca.

 Posto isso, pelas razões acima expostas, com fulcro nos artigos 55, 58 e 

59, do Código de Processo Civil, declino de minha competência jurisdicional 

para conhecer, processar e julgar a presente ação, e determino que estes 

autos sejam remetidos ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, 

para serem reunidos aos autos da ação distribuída sob o nº 

10009087-27.2018.8.11.0041 (PJE).

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66653 Nr: 303-40.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Francisco Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 303-40.2016.811.0044 (Código nº 66653)

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 23.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73603 Nr: 3025-47.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC Santeiro - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3025-47.2016.811.0044 (Código nº 73603)

Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por BANCO 

BRADESCO S/A, aduzindo, em síntese, a existência de erro material e 

contradição na decisão de fls. 36, a qual determinou que o oficial de 

justiça fosse cientificado da desistência da ação, bem como que deixou de 

fixar custas processuais a serem pagas pelo requerido.

 É o breve relato. Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que assiste razão, em parte, ao 

embargante, vez que há erro material na decisão objurgada.

 Primeiramente, no que concerne ao erro material arguido pelo requerente, 

verifico que o constou o termo errado na sentença, vez que o oficial de 

justiça deveria ser cientificado da homologação do acordo dos autos. 

Assim, entendo que merece prosperar o pedido do requerente.

No entanto, no que concerne a contradição arguida pelo recorrente, não 

merece prosperar, uma vez que, na sentença, constou expressamente 

que as custas e honorários foram fixadas nos termos do acordo 

entabulado entre as partes, não havendo razão em se reformar a decisão.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para sanar o erro material do 

terceiro parágrafo da decisão de fls. 36, passando a vigorar com a 

seguinte redação:

“Determino, caso o mandado de busca e apreensão esteja em poder do 

Sr. Oficial de Justiça, seja o mesmo cientificado da homologação do 

acordo e extinção da ação, com julgamento de mérito”.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61349 Nr: 1116-04.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no DL n. 911/69, JULGO PROCEDENTE o 

pedido, declarando consolidado, nas mãos do requerente, o domínio e a 

posse plena e exclusivo do bem, cuja apreensão liminar torna definitiva, 

levantando o depósito judicial e facultando a venda pelo requerente, na 

forma do art. 2º do mesmo diploma legal.Via de consequência determino a 

baixa na restrição do veículo, conforme pleiteado pelo 

requerente.Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53276 Nr: 2477-27.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilário Braun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31178

Vistos.

Defiro em parte o pedido de fls. 45/48.

Cita-se a referida sócia da empresa executada MARILENE DE AGUIAR 
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CARMO, pela VIA POSTAL no endereço informado às fls. 46 vº, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias pague a dívida ou garanta a execução.

 Após o decurso do prazo, sem que haja o pagamento, defiro o pedido de 

bloqueio em aplicações financeiras.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75723 Nr: 230-34.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanilso dos Santos Moura - ME, Givanilso 

dos Santos Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 75723.

Vistos.

Considerando que, em 25/07/2017, o Supremo Tribunal de Justiça, nos 

autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, deferiu o pleito de suspensão dos 

efeitos da liminar outrora deferida em sede de mandado de segurança nº 

1000783-02.2017.8.11.0000, o feito deverá prosseguir seu regular 

processamento sem o recolhimento de diligência em favor do Oficial de 

Justiça, até o julgamento do mérito do referido processo.

Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis:

“Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ- SUSPENSÃO DE SEGURANÇA: 

SS 2899 MT 2017/0159664-5)”

Pelo exposto, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

expedindo-se o competente mandado, a ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça, sem o recolhimento da diligência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74887 Nr: 3529-53.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argemiro Pereira de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3529-53.2016.811.0044 (Código 74887)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 18, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53415 Nr: 2616-76.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vangna Batista Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 53415

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 45.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT para que se 

manifeste acerca da existência de bens imóveis passiveis de penhora.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31178 Nr: 1613-57.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia Normalização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Salto da Alegria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio M. V. Silva - Procurador 

Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 31178

Vistos.

Defiro em parte o pedido de fls. 45/48.

Cita-se a referida sócia da empresa executada MARILENE DE AGUIAR 

CARMO, pela VIA POSTAL no endereço informado às fls. 46 vº, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias pague a dívida ou garanta a execução.

 Após o decurso do prazo, sem que haja o pagamento, defiro o pedido de 

bloqueio em aplicações financeiras.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29716 Nr: 158-57.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Cristina Piva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 29716

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 90/91, o que faço com fundamento no artigo 2º, da 

Portaria nº 75 expedida pelo Sr. Ministro da Fazenda em 22 de março de 

2012, determino o arquivamento do presente feito, sem baixa no 

distribuidor.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23300 Nr: 2064-87.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coparol Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda, Fatima Severina Camargo Ferreira, Arivaldo de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2064-87.2008.811.0044 (Código nº 23300)

Vistos.

Intime-se a fazenda pública estadual para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe o valor que remanesce da dívida, apresentando o 

demonstrativo de cálculo, com os valores devidamente atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55985 Nr: 1732-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilário Fideski -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código nº 55985.

Vistos.

Considerando que, em 25/07/2017, o Supremo Tribunal de Justiça, nos 

autos SS 2899 MT 2017/0159664-5, deferiu o pleito de suspensão dos 

efeitos da liminar outrora deferida em sede de mandado de segurança nº 

1000783-02.2017.8.11.0000, o feito deverá prosseguir seu regular 

processamento sem o recolhimento de diligência em favor do Oficial de 

Justiça, até o julgamento do mérito do referido processo.

Vejamos trecho da decisão do STJ, in verbis:

“Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o 

aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído 

pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as 

despesas das diligências efetuadas na ações ajuizadas pela Fazenda 

Pública. Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de 

segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais 

de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em 

duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da medida liminar 

proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 

1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. Comunique-se, 

com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de julho de 2017. 

MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (STJ- SUSPENSÃO DE SEGURANÇA: 

SS 2899 MT 2017/0159664-5)”

Pelo exposto, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

expedindo-se o competente mandado, a ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça, sem o recolhimento da diligência.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57025 Nr: 2447-55.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Perius da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Processo nº 2447-55.2014.811.0044 (Código 57025)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por IRACI PERIUS DA SILVA, em 

face de MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT, ambos devidamente 

qualificados.

 Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença (fls. 

133/151).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 133/151, e via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença.

Por fim, tendo as partes renunciado ao prazo recursal, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo provisório, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 56998 Nr: 2421-57.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Gomes Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2421-57.2014.811.0044 (Código 56998)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por ELIANE GOMES LOIOLA, em 

face de MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT, ambos devidamente 

qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença (fls. 

130/141).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 130/141, e via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença.

Por fim, tendo as partes renunciado ao prazo recursal, REMETAM-SE os 

autos ao arquivo provisório, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87382 Nr: 1132-50.2018.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS, ALCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL formulado por ANA LUIZA 

CAMPOS DE SOUZA, visando a retirada de valores que se encontram 

depositados na conta bancária do de cujus UELINTON VIEIRA DE SOUZA, 

em instituição financeira.

Às fls. 16 e 21, o Banco Bradesco informou a existência do valor de R$ 

2.267,24 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro 

centavos) em nome do de cujus.

Intimados a manifestar-se, os requerentes pleitearam o julgamento 

antecipado da lide com a procedência da demanda.

Às fls. 17/19, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

procedência da ação.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Comprovado o falecimento do beneficiário das verbas objeto da demanda 

(fls. 07-v), a liberação independe de inventário ou de arrolamento, nos 

termos do artigo 666 do Código de Processo Civil, pois aquelas encontram 

previsão no artigo 2º da Lei nº 6.858/80.

Assim, tendo em vista a comprovação da legitimidade da requerente pelo 

documento aportado às fls. 07, é de direito o recebimento das verbas 

atinentes ao crédito depositado na conta bancária do de cujus não 

recebido em vida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a expedição de 

ALVARÁ em favor dos requerentes, com a finalidade de levantamento da 

importância de R$ 2.267,24 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais e 

vinte e quatro centavos), existente na conta bancária do de cujus, 

UELINTON VIEIRA DE SOUZA, conforme informado às fls. 16.

Sem custas e honorários, ante a justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 751 de 1058



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84259 Nr: 4365-89.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bárbara Julia Ramos Fagundes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic Educacional LTDA, Kroton Educacional 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4365-89.2017.811.0044 (Código 84259)

VISTO,

 De início, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, acerca do decurso do prazo para 

apresentação de impugnação à contestação.

Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

ESPECIFIQUEM, as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de preclusão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84248 Nr: 4359-82.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Dê-se vista ao Ministério Público para manifestações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66261 Nr: 92-04.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Aparecida de Lima Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, considerando o pedido feito às fls. 80/83, tendo em vista o 

caráter alimentar e emergencial das prestações previdenciárias, determino 

a expedição de ofício à agência executiva do INSS para que, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, proceda a implantação do benefício de Auxílio 

Doença, nos moldes da sentença de fls. 66/68, sob pena de multa diária.

Quanto ao pedido de homologação de acordo, não há nos autos qualquer 

requisição neste sentido pela autarquia previdenciária, mas tão somente a 

interposição de recurso de apelação.

Dessa maneira, intime-se o apelado para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o decurso do prazo, remetam-se os autos à segunda instância.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55931 Nr: 1703-60.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR MORAES SALAZAR, Espólio de Valdir 

Stacke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Processo nº: 1703-60.2014.811.0044 (Código 55931)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 78, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55387 Nr: 1336-36.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Oliveira Soares Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1336-36.2014.811.0044 (Código 55387)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 41, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75444 Nr: 124-72.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almirante Francisco Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 124-72.2017.811.0044 (Código 75444)

Vistos.

 Inicialmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário realize a conversão da 

ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a autarquia previdenciária, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso o INSS apresente impugnação, fixo desde já honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, 

do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV para os honorários de sucumbência, 

nos termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após, retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 19481 Nr: 911-53.2007.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - Procuradora do INSS - OAB:3833
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 Código nº 19481.

Vistos.

Intime-se a parte ré para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre a 

petição de fls. 77.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 55364 Nr: 1313-90.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1313-90.2014.811.0044 (Código: 55364)

Vistos.

É sabido e ressabido que cabe a parte requerente realizar diligências para 

localizar o endereço da parte requerida.

Assim, compete ao credor promover todas as diligências no sentido de 

localizar o requerido, não se justificando que o requerente transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o devedor. A intervenção 

judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou 

empresas privadas solicitando informações sobre o endereço do 

requerido, deve ser medida excepcional, somente realizada após efetiva 

comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo requerente, o 

que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, indefiro o pedido de buscas do endereço da parte 

requerida formulada pelo credor.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89124 Nr: 2093-88.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOM, Simone Augusta de Oliveira Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgard Araújo Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romaria Pereira da Costa - 

OAB:24305/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 89124.

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR EXPOSIÇÃO 

À IMAGEM ajuizada por ERIC OLIVEIRA MIRANDA, representado por sua 

genitora SIMONE AUGUSTA DE OLIVEIRA MIRANADA em face de EDGARD 

ARAÚJO COSTA FILHO 03983414192 (PARANATINGANEWS), todos 

devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença conforme 

as fls. 32/32-v.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 32/32-v, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais pela parte requerida.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87738 Nr: 1334-27.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Schuenquener

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 87738.

Vistos.

 Analisando os autos, observo que o requerente, requer desistência da 

ação, informando não ter mais interesse no prosseguimento do feito.

Assim, intime-se a parte requerida, para se manifestar a respeito do 

pedido de desistência de fls. 169/169-v.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80068 Nr: 2231-89.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 80068

VISTOS.

Considerando o pedido feito às fls. 163/167, tendo em vista o caráter 

alimentar e emergencial das prestações previdenciárias, determino a 

expedição de ofício à agência executiva do INSS para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, proceda a implantação do benefício de Pensão por 

Morte, nos moldes da sentença de fls. 131/133, sob pena de cometimento 

do crime de responsabilidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 81582 Nr: 3087-53.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARAÍSA FONSECA ZANCHETA 

- OAB:17310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Fontoura Naufel - 

Procurador Federal - OAB:

 Código nº 81582

Vistos.

 Proceda-se a intimação do Senhor Perito acerca do alvará expedido.

Outrossim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre perícia 

realizada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 84543 Nr: 4464-59.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedimento nº. 84543

SENTENÇA

VISTO,
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Trata-se de PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, entre as partes 

IDELCIDES PEREIRA DE MOURA e JOELMA MAXIMIANA DE ALMEIDA, 

todos qualificados nos autos.

As partes realizaram alterações no acordo já homologado, nos autos de 

n.º 32254, realizado na sessão de conciliação, pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania (fls. 33/33-v), nos seguintes termos:

“DOS ALIMENTOS: O solicitante Idelcides Pereira de Moura, passará a 

pagar a título de pensão alimentícia para o filho menor P. de A. M., o valor 

equivalente a 30% do salário mínimo vigente, que hoje corresponde a R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), que serão 

pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, através de depósito bancário, 

sendo depositados na conta titular da solicitada.

PRAZO DA REDUÇÃO: ficará condicionada pelo prazo de 29 (vinte e 

nove) meses, contados a partir de 06/2018, sendo que encerrará no mês 

de 10/2020.”

 Instado a manifestar, o órgão ministerial pugna pela homologação da 

avença, haja vista não haver quaisquer prejuízos aos infantes.

 Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

As partes postulam pela homologação do acordo entabulado em sede da 

audiência de conciliação, o qual dispõe sobre os alimentos e vista do 

menor P. de A. M.

Diante do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ciência ao Ministério Público.

Feitas às anotações necessárias e comunicações e, renunciado ao prazo 

recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, observadas 

as formalidades legais.

 Deve-se ressaltar, por fim, que esta sentença não faz coisa julgada, 

podendo ser modificada no interesse exclusivo do menor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 90225 Nr: 2642-98.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Dê-se vista ao Ministério Público para manifestações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62317 Nr: 1594-12.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1594-12.2015.811.0044 (Código 62317)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 40, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 5065 Nr: 328-15.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Ferreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 328-15.2000.811.0044 (Código 5065)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 

121, pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68565 Nr: 1088-02.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Calvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Primeiramente, verifico que o exequente, no petitório de fls. 48/49, pleiteou 

a retificação do polo passivo da demanda, bem como seja realizada a 

penhora online, via sistema Bacenjud.

Dessa maneira, considerando que a esposa do executado, Sirley Kemp 

Sanches Calvo também é partícipe do negócio jurídico objeto da presente 

ação, defiro o pedido e determino a secretaria que proceda o necessário 

para retificação dos autos, incluindo-a no polo passivo da demanda.

Com efeito, antes de analisar o pedido de penhora, necessário que seja 

efetivada sua citação.

Assim, oficie-se o juízo deprecado para que efetive a citação da 

executada Sirley Kemp Sanches Calvo, no endereço constante na petição 

de fls. 48/49.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63451 Nr: 2078-27.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2078-27.2015.811.0044 (Código 63451)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 44, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54199 Nr: 328-24.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108- MT, Paulo 
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Fernando Piagentini de Souza - OAB:13.930/MT, THAIS DANIELA 

TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 328-24.2014.811.0044 (Código 54199)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 88, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61074 Nr: 1008-72.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iremá Resplande Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1008-72.2015.811.0044 (Código 61074)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 58, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 15556 Nr: 1866-55.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Michels

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161/SP, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 Processo: 1866-55.2005.811.0044 (Código: 15556)

VISTOS.

Defiro o pedido de fls. 281.

Intimem-se os executados pessoalmente, para que indique os bens 

passivos da penhora sob pena de multa, no prazo de 15 (quinze) dias, 

bem como para que se manifeste acerca da atual situação das 25.000 

(vinte e cinco mil) sacas de arroz vinculadas como garantia à Cédula Rural 

Pignoratícia objeto da ação, indicando qual a fase da colheita em que se 

encontram, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, nos 

termos do art. 80 e 81 do NCPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61907 Nr: 1422-70.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1422-70.2015.811.0044 (Código 61907)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 34, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63646 Nr: 2199-55.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS M DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2199-55.2015.811.0044 (Código 63646)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 31, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25258 Nr: 1282-46.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Jaime Dias Pereira Filho, 

Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925, Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT

 Código nº 25258

VISTOS,

Inicialmente, determino a suspensão do leilão.

Levando-se em consideração a decisão do E. Tribunal de Justiça, bem 

como que os cálculos encontram-se defasados, em razão de ter sido feito 

há mais de 1 (um) ano, determino a intimação do exequente para que 

apresente cálculo atualizado do valor do débito exequendo, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, intime-se a parte executada para se manifestar a respeito dos 

cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo divergência das partes, remetam-se os autos ao contador judicial 

para proceder a atualização do valor da dívida.

Após, façam conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68845 Nr: 1215-37.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1215-37.2016.811.0044 (Código nº 68845)

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 125.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 85820 Nr: 400-69.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Zeidler, Arildo Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 
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OAB:10752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 400-69.2018.811.0044 Código n.º 85820.

VISTO,

Trata-se de ação de execução por título extrajudicial intentada por 

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA em face de NORBERTO ZEIDLER, ambos 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação e extinção da 

avença.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 22/24-v, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e DETERMINO a suspensão do feito até o integral 

cumprimento da obrigação (art. 313, 11do Código de Processo Civil).

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retomem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

Consigno que em eventual descumprimento da avença, a parte credora 

deverá manejar a execução por meio de cumprimento de sentença, o que, 

assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença.

Por fim, tendo as partes renunciado o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 20531 Nr: 2007-06.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Pereira Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/344. Código n.º 20531.

VISTO,

Trata-se de ação de execução por título executivo extrajudicial intentada 

por BANCO BRADESCO S/A em face de ELIANE PEREIRA GUEDES, ambos 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação e extinção da 

avença.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 70/71, e via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do NCPC.

Expeça-se ofício aos órgãos competentes para a baixa de eventual 

penhora, bem como, a baixa da restrição ao sistema RENAJUD.

Consigno que em eventual descumprimento da avença, a parte credora 

deverá manejar a execução por meio de cumprimento de sentença, o que, 

assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença.

Por fim, tendo as partes renunciado o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64913 Nr: 2718-30.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Bento Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2718-30.2015.811.0044 (Código 64913)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 30, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60828 Nr: 916-94.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Amato Pissini - OAB:13.842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 916-94.2015.811.0044 (Código 60828)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 38, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64885 Nr: 2710-53.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2710-53.2015.811.0044 (Código 64885)

Vistos.

 I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 41, 

pelo prazo requerido.

 II - Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63548 Nr: 2143-22.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Canarana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loivo Winkelmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:14291-A/MT, Luiza Cappellaro - OAB:29.476/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Oficie-se o juízo deprecado para proceder a devolução da carta 

precatória expedida, uma vez que o executado já se deu por citado nos 

autos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 70899 Nr: 1946-33.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdPAL, ARL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ederson Santos Neves - 

OAB:18.174/MT, Gilmar Sutil Godinho - OAB:11.436/MT, Leonardo 

Costa Nicolino - OAB:12900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de intimação do executado na Comarca de Jataí/GO, trazendo aos autos o 

comprovante original de pagamento, conforme artigo 388, parágrafo único 

e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60896 Nr: 935-03.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João dos Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 935-03.2015.811.0044 (Código: 60896)

Vistos.

É sabido e ressabido que cabe a parte exequente realizar diligências para 

localizar o endereço da parte executada.

Assim, compete ao credor promover todas as diligências no sentido de 

localizar o executado não se justificando que o exequente transfira 

integralmente ao Judiciário o ônus de localizar o devedor. A intervenção 

judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou 

empresas privadas solicitando informações sobre o endereço do 

executado, deve ser medida excepcional, somente realizada após efetiva 

comprovação do exaurimento das diligências possíveis pelo requerente, o 

que não se deu no presente caso.

Pelas razões expostas, indefiro o pedido de buscas do endereço da parte 

executada formulado pelo credor.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24028 Nr: 65-65.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima, Edemilson Leite de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT

 Processo: 65-65. 2009.811.0044 (Código: 24028)

Vistos.

Tendo em vista que o exequente não juntou aos autos a cópia atualizada 

da matrícula do imóvel indicado à penhora.

 Indefiro por hora o pedido de fls. 134.

 Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58798 Nr: 3557-89.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fruet Cruz Comércio e Representações Ltda, 

Apoio Transportes Ltda - EPP, Adriano Fruet Cruz, Danilo Goulart Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3557-89.2014.811.0044 (Código nº 58798)

Vistos.

O pedido de informações sobre o atual logradouro dos executados já foi 

analisado à fl.112, pelo que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do paradeiro das partes, sobretudo em feitos 

versando sobre direitos disponíveis, máxime quando o exequente não 

demonstrar justificadamente o esgotamento de todos os meios possíveis 

para obtê-lo.

Nessa toada:

 “QUEBRA DO SIGILO DE DADOS NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS 

VIAS EXTRAJUDICIAIS – TJMS: ’’

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. Essa regra somente deve ser 

recepcionada quando é comprovada a existência de óbice intransponível 

administrativamente, sem a interferência judicial. Realmente, não constitui 

obrigação de o Juízo utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à 

Receita Federal, objetivando obter as últimas declarações de rendimentos 

da executada, para a consecução de eventual novo endereço daquela ou 

de bens de sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente 

quando a utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de 

ativos financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” 

(TRF 5ª Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011).

 Assim, indefiro o pedido de fls. 112.

Intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, dar prosseguimento 

ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60061 Nr: 546-18.2015.811.0044

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Eduardo Joaquim Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Domingos Ferreira 

Vilasboa - OAB:40.676/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 546-18.2015.811.0044 (Código: 60061)

DESPACHO

VISTO,

Intime-se o requerente, através do seu procurador constituído, de todo o 

conteúdo da sentença de fl. 31, oportunidade que também deverá adotar 

as providências necessárias para a restituição do objeto na forma 

pretendida.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, conforme consignado na decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 29 de outubro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67729 Nr: 722-60.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDPdA, LDPdA, MDPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 67729

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 32.

Expeça-se nova carta precatória para comarca de Manaus-AM, com cópia 

anexa da certidão de fl. 20. Devendo o Sr. Oficial de Justiça, cumprir a 

citação no endereço informado às fls. 12 e 25.
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 1148-09.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHAB, RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º do NCPC, decreto a prisão 

civil de JOÃO LUCIO PIZANI BARBOZA, pelo prazo de 60 (sessenta) dias 

ou até o cumprimento integral da prestação alimentar ora 

executada.Expeça-se o competente mandado de prisão do executado, 

oficiando-se ao Órgão Estadual de Segurança Pública responsável pelo 

cumprimento de mandados judiciais de prisão (POLINTER) e à Delegacia de 

Polícia do último domicílio do executado, remetendo-lhes cópia do mandado 

de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.Em caso de 

pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da prisão, que o 

executado seja posto imediatamente em liberdade.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89570 Nr: 2316-41.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMS, BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da petição e 

documento de fls. 13/14.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69197 Nr: 1351-34.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACN, ECCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 69197

Vistos, etc.

Considerando que entre o requerimento de fls. 30 e a presente data 

transcorreu quase 01 (um) ano, por cautela, intime-se a parte exequente 

para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se informando se subsiste 

interesse no pedido.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21236 Nr: 27-87.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGdMN, APGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS promovida por CARLA GARCIA 

DE MOURA NUNES, em face de FRODOALDO TERRA DE MOURA, 

qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se que, às fls. 85 a exequente informa o 

pagamento integral do valor da dívida.

 Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se da fl. 85, que o executado/devedor procedeu ao pagamento 

integral da dívida, ora exigida.

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for 

satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do objeto da 

ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com fundamento nos artigos 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações 

e baixas regulares.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69016 Nr: 1286-39.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPD, TPdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1286-39.2016.811.0044 (Código 69016)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de execução de alimentos ajuizada por T. P. de J., neste ato 

representado por sua genitora REGIANE PEREIRA DAMATTA, em face de 

ALOÍSIO BISPO DE JESUS, qualificados nos autos em epígrafe.

 Analisando os autos, verifica-se que, conforme à fl. 56, a exequente 

informou que o executado cumpriu integralmente o pagamento da despeça 

alimentícia cobrada nos autos.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, sendo que a alimente atingiu a maioridade, vislumbro que não 

seja o caso de vista ao parquet.

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for 

satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do objeto da 

ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações 

e baixas regulares.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52763 Nr: 1972-36.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMdS(, PMdS(, IMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 528, § 3º do NCPC, decreto a prisão 

civil de JOÃO FERREIRA DE MORAES, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

ou até o cumprimento integral da obrigação alimentar ora 

executada.Expeça-se o competente mandado de prisão do executado, 

oficiando-se ao Órgão Estadual de Segurança Pública responsável pelo 

cumprimento de mandados judiciais de prisão (POLINTER) e à Delegacia de 

Polícia do último domicílio do executado, remetendo-lhes cópia do mandado 

de prisão civil expedido, solicitando o seu devido cumprimento.Em caso de 

pagamento do débito ou depois do decurso do prazo da prisão, que o 

executado seja posto imediatamente em liberdade.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78117 Nr: 1333-76.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSL, TFdSB, TCdSB, LKdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a defesa para se manifestar acerca das petições e documentos 

de fls. 22/25.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 1118 Nr: 458-73.1998.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Dias Pereira Filho, Jairo Dias Pereira, 

Jaivo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378, Dalton Adorno Tornavoi - OAB:4729-A/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que o artigo 389 da CNGC/MT 

aduz que no caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

Assim, serve a presente para intimar o exequente para providenciar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória para distribuição 

na Comarca de Juscimeira/MT, trazendo aos autos o comprovante original 

de pagamento, conforme artigo 388, parágrafo único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 53100 Nr: 2311-92.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERILENES PEREIRA LEMOS, Gilmar Luis Morin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A MT, Rosângela da Rosa Correa - OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade informada na petição inicial - Em caso de dúvida 

acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em 

contato com Oficial de Justiça Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 89600 Nr: 2332-92.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Andre da Silva Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B, 

Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 “VISTOS.

Encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos para 

apresentação de memoriais escritos pelo Ministério Público e pela Defesa 

(advogados constituídos), no prazo legal. Após, concluso para sentença. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88349 Nr: 1653-92.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvan de Oliveira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Thainá Loula - OAB:24728/O/MT

 “VISTOS.

Encerrada a instrução processual, abra-se vistas dos autos para 

apresentação de memoriais escritos pelo Ministério Público e pela Defesa, 

no prazo legal. Após, concluso para sentença. Cumpra-se”.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000693-85.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE DAVID BORTOLOTTO (REQUERENTE)

MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI (REQUERENTE)

VANIA VARINI DE DAVID PINTO (REQUERENTE)

IRAN DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RAUL VUADEN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000693-85.2018.8.11.0023 

Valor da causa: $210,015.00 ESPÉCIE: [Citação]->CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: VANIA VARINI DE DAVID PINTO 

Endereço: ALAMEDA PAINEIRA, 236, Q34 LT19, CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL FLORAIS DOS LAGOS, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-553 

Nome: ROSANGELA DE DAVID BORTOLOTTO Endereço: RIO BRANCO, 

1381, JD STA ROSA, NOVA ODESSA - SP - CEP: 13460-000 Nome: MARIA 

REGINA DE DAVID CARNEVALI Endereço: RUA DOMINGOS DE LIMA, 189, 

LOTEAMENTO MONTE LÍBANO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-240 

Nome: IRAN DE ABREU Endereço: CESARIO DE ABREU, 76, A, CENTRO, 

ITAPEVI - SP - CEP: 06653-020 POLO PASSIVO: Nome: EGIDIO RAUL 

VUADEN Endereço: NONOAI, 493-S, CENTRO, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora 

para efetuar o pagameno de diligencia do senhor Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 2.384,00 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais), no prazo 

de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site 

do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de busca/apreensão/citação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos. Peixoto de Azevedo-MT, 31 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 
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permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000570-87.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MINUANO REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDE MACEDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

ELETRÔNICO Erro de intepretação na linha: ' EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.( ª )JUIZ(A)  DE DIREITO #

{ p r o c e s s o T r f H o m e . n o m e J u i z O r g a o J u l g a d o r }  ' : 

java.lang.NullPointerException PROCESSO n. 1000570-87.2018.8.11.0023 

Valor da causa: $4,714.37 ESPÉCIE: [Atos executórios]->CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: MINUANO REFRIGERACAO 

LTDA - ME Endereço: RUA VALPARAÍSO, 20, JARDIM DAS AMÉRICAS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78060-602 POLO PASSIVO: Nome: MARCUS 

AUGUSTO GIRALDE MACEDO Endereço: RESIDENCIAL CANACHUÊ, 150, 

RUA PROFESSORA NEUZA LULA RODRIGUES 150, JARDIM SANTA 

AMÁLIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-900 FINALIDADE: Intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do 

senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 80,00 - (oitenta reais), no prazo 

de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão disponível no site 

do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – 

diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do 

mandado de busca/apreensão/citação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos. Peixoto de Azevedo-MT, 31 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60288 Nr: 43-65.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC INSTALADORA ELETRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Valter Dornelles Dias - 

OAB:MT/9.084-A, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença movida por BANCO BRADESCO 

S/A em face de MAC INSTALADORA ELÉTRICA LTDA. O Exequente 

apresentou execução, considerando o trânsito em julgado da sentença 

que manteve o contrato e suas obrigações fixadas, juntou memória de 

cálculo e pugna pelo recebimento de R$333.568,78.Defiro o pedido de 

BACENJUD formulado pela Exequente, todavia, não foram localizados 

valores em sua conta corrente.Diante do exposto, determino a Sra. 

Gestora Judicial: I – CONVERTA-SE O FEITO EM CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA;II – Intime-se a parte Exequente para dar andamento ao feito; 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 30846 Nr: 1751-29.2007.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIANA RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da ementa de fl. 174, expeça-se o competente Requisitório de 

Pequeno Valor – RPV, - no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos 

termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da Justiça 

Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 100, §9, da 

Constituição Federal. Anoto que no RPV deverá ser informado o montante 

a ser requisitado e a data da última atualização de crédito, a fim de evitar 

eventuais prejuízos a exequente.2. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, momento em que a parte exequente deverá impulsionar o 

feito, em 05 (cinco) dias, devendo informar acerca de eventual satisfação 

integral de seu crédito para fins de extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68211 Nr: 1857-44.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HELENA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por HELENA BATISTA 

DA SILVA em face do INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito devido, conforme certidão de fl. 

129.É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:II – a obrigação for satisfeita;”Ante o 

exposto, havendo o pagamento integral do débito, declaro extinta a 

execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 81936 Nr: 134-82.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY NASCIMENTO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome da Segurada: SUELY NASCIMENTO DE 

SOUSA;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇ3.Data do início do 

benefício: 12/08/2016 (fl. 47/v);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71779 Nr: 839-51.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA APARECIDA OLIMPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Na hipótese em análise, a parte autora comprovou a sua qualidade de 

segurada da Previdência Social e o cumprimento da carência exigida para 

o benefício postulado por meio das informações contidas à fl. 79/85.No 

que se refere ao requisito da incapacidade laboral, o laudo pericial de fls. 

128/133 atestou que a parte autora se encontra incapacitado para 

atividades temporariamente. Partindo dessas premissas, é de se notar que 

restou demonstrado nos autos, após perícia médica, o fato de a parte 

autora encontrar-se acometida de doença que o incapacita para o 

exercício de suas funções laborativas.Diante desse quadro, considerando 

a incapacidade parcial da parte autora, o segurado faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, o qual será mantido até posterior recuperação do 

autor.Cabe à autarquia previdenciária rever benefícios concedidos, ainda 

que por via judicial, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento 

da incapacidade para o trabalho alegada como causa para concessão 

(art. 71, caput da Lei 8.212/1991). Conforme art. 101 da Lei 8.213/1991, o 

segurado é obrigado a submeter-se aos procedimentos periódicos a cargo 

da Previdência Social - exame médico, tratamento e processo de 

reabilitação profissional -, sob pena de suspensão/cancelamento do 

benefício. DispositivoAnte o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

ao pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no 

valor correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos 

dos índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome da Segurada: CICERA APARECIDA 

OLIMPIO;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 18/03/2015 (fl. 86);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71151 Nr: 416-91.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUISA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1ª) 

julgou improcedente o recurso de apelação da parte autora e, extingui-o o 

processo sem resolução de mérito (fl. 106), ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74666 Nr: 2700-72.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CECILIA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1ª) 

julgou IMPROCEDENTE o recurso de apelação da parte autora e, extingui-o 

o processo sem resolução de mérito (fl. 67), ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70549 Nr: 16-77.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LIMA ROCHA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62729 Nr: 2726-75.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1ª) 

julgou procedente o recurso de apelação da parte requerida e, extingui-o o 

processo sem resolução de mérito (fl. 134), ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76407 Nr: 225-12.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIA MARCIA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1ª) 

julgou IMPROCEDENTE o recurso de apelação da parte autora e, extingui-o 

o processo sem resolução de mérito (fl. 91), ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64109 Nr: 1249-80.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA COSTA PEIXOTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 88/89, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme fl. 92.2. Expeça-se o 

competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do 

Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o 

pagamento por intermédio do Desembargador Federal Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o disposto no artigo 

100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no precatório deverá ser 

informado o montante a ser requisitado e a data da última atualização de 

crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a exequente.3. Desta feita, 

expeça-se o competente precatório, a fim de que efetue o seu pagamento 

nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda parte, do CPC.4. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75497 Nr: 3273-13.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBA AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o executado para, querendo, opor impugnação no prazo de 30 

dias, a teor do que dispõe o art. 535 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43401 Nr: 1568-19.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA SAURIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT, LUIZ SOARES LEANDRO - 

OAB:8494-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 181/182, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme fl. 186.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79919 Nr: 2427-59.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MORAES DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciola Moreschi Passaneli - 

OAB:21371/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 Neste sentido a jurisprudência:APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACORDO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. SUSPENSÃO. Suspensão do processo de execução até o 

cumprimento integral do acordo. Possibilidade. É compatível a homologação 

do acordo com a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação 

pela parte adversa. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70046025409, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 25/04/2012).APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. 1. ERRO MATERIAL. APELO TEMPESTIVO. A alegação de 

erro material do acórdão das fls. 63-64 deve ser acolhida para reconhecer 

a tempestividade do recurso de apelação. 2. MÉRITO DO APELO. ACORDO 

LEVADO A EFEITO PELAS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 792 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. O acordo 

entre as partes, objetivando o parcelamento do débito, implica a 

suspensão do processo e não a sua extinção. ERRO MATERIAL 

RECONHECIDO. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70043950443, 

Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 26/10/2011).Destarte, impõe-se 

a suspensão da execução nos termos do acordo, porquanto o 

adimplemento da dívida implica extinção definitiva da execução e, por outro 

lado, o inadimplemento implica prosseguimento do processo de execução 

nos seus termos legais.Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta, os 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 71/73, que se regerá pelas 

cláusulas e condições nele contidas.Por conseguinte, suspendo o curso 

da presente execução, até o efetivo cumprimento da transação nos 

termos do artigo 792, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia 

desta decisão para os autos n. 82345.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83409 Nr: 1168-92.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Realizadas pesquisas via INFOSEG e SIEL, verificou-se que o Executado 

possuiu diversos endereços, conforme fls. 32/36.

Na mesma oportunidade, procedi com o bloqueio do veículo localizado em 

nome do requerido.Vistas ao Exequente para manifestação no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82185 Nr: 311-46.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VERALUCIA ACIOLE DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispositivo:Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao 

pagamento mensal à parte autora do benefício de auxílio-doença, no valor 

correspondente a 91% do salário-de-beneficio, com os acréscimos dos 

índices previdenciários, acrescido do abono anual, desde a data da 

cessação do auxilio doença, julgando extinta a ação, com resolução de 

mérito.A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar 

nesta sentença:1.Nome da Segurada: MARIA VERALUCIA ACIOLE DE 

ANDRADE;2.Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do 

benefício: 22/08/2016 (fl. 35/v);4.Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71891 Nr: 914-90.2015.811.0023
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE ALTMAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se as partes, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84972 Nr: 2169-15.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN DE SOUZA LIMA VITORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte 

autora do benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do 

salário-de-beneficio, com os acréscimos dos índices previdenciários, 

acrescido do abono anual, desde a data da cessação do auxilio doença, 

julgando extinta a ação, com resolução de mérito.A teor do que dispõe o 

Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome da 

Segurada: SUELEN DE SOUZA LIMA VITORINO2.Benefício concedido: 

AUXÍLIO-DOENÇA;3.Data do início do benefício: 08/08/2016 (fl. 

29);4.Renda mensal inicial: 91% do salário-de-beneficio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75523 Nr: 3293-04.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIBIANO DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Homologo o cálculo apresentado às fls. 106/107, vez que existe 

concordância por parte do executado, conforme fl. 111.

2. Expeça-se o competente RPV, nos termos da Resolução nº. 438, de 

30.05.05, do Conselho da Justiça Federal, com as cautelas de estilo, 

requisitando o pagamento por intermédio do Desembargador Federal 

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o 

disposto no artigo 100, §9, da Constituição Federal.Anoto que no 

precatório deverá ser informado o montante a ser requisitado e a data da 

última atualização de crédito, a fim de evitar eventuais prejuízos a 

exequente.3. Desta feita, expeça-se o competente precatório, a fim de que 

efetue o seu pagamento nos termos do artigo 535, § 3º, inciso I, segunda 

parte, do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exequente deverá impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, devendo 

informar acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65797 Nr: 3097-05.2013.811.0023

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFDP, AP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS, JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDCLEITON MENEGHINI - 

OAB:22882/O, GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB:12.128/B, 

RALFF HOFFMANN - OAB:13128/B MT, RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA - OAB:18934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3097-05.2013.811.0023

Código nº 65797

D E C I S Ã O

Mantenho a decisão que reconheceu a incompetência deste juízo em 

razão do foro do domicilio dos requerentes.

Considerando que já foram prestadas as informações, comprovante 

anexo, aguarde-se o julgamento do Mandado de Segurança 

1009498-96.2018.8.11.0000.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 29 de outubro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74411 Nr: 2548-24.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEORIVAL AQUINO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68341 Nr: 1973-50.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81855 Nr: 79-34.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO ANTONIO CORTIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a tempestividade, recebo a apelação, observando-se, 

quanto aos efeitos, o que dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo 

Civil.Deixo de exercer o juízo de retratação, mantida a sentença por seus 

próprios fundamentos.Desta forma, havendo contrarrazões (fl. 58/v), 

remetam-se com as nossas homenagens de estilo, ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83882 Nr: 1468-54.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR DE SOUZA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Homologo a desistência do recurso de apelação interposto pela parte 

autora (fl. 82), nos termos do art. 998, do CPC, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 67455 Nr: 1253-83.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12.205-A, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com retorno dos autos da instância superior, intime-se a parte autora, 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88650 Nr: 453-16.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUCIANO AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA BIANCONI - 

OAB:17794/A, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB:

 FINALIDADE: Intimar os advogado(s) da parte autora para que 

compareçam a audiência de continuação, designada para o dia 27 de 

novembro de 2018, às 18h00min, para o interrogatório do acusado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61736 Nr: 1659-75.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Execução de Título Extrajudicial

Processo nº 1659-75.2012.811.0023 (Código nº 61736)

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Jucelene Kunckel de Araújo

Vistos em correição.

Banco do Brasil S.A. ajuizou o presente processo contra Jucelene 

Kunckel de Araújo, pleiteando a execução de título extrajudicial no valor 

inicial de R$ 141.579,13.

Executada citada pessoalmente (fls.45).

BACENJUD negativo (fls.94/95).

Declarações de Imposto de Renda anexas (fls.103-115).

Intimação do Exequente para manifestação, transcorreu “in albis” 

(fls.121,).

Intimação para manifestação, novo transcurso de prazo (fls.124).

Substituição de procuradores (fls.125), pedido de dilação de prazo 

(fls.129).

Intimação para manifestação, novo transcurso de prazo (fls. 132 e 136).

Intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito (fls. 137vº), 

deixou transcorrer o prazo sem manifestar nos autos (fls.138).

É o sucinto relatório. Decido.

O exequente intimado para dar prosseguimento no feito, agiu com desídia, 

demonstrando desinteresse pelo prosseguimento do processo, que não 

pode permanecer estático indefinidamente, ao dispor da parte.

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, e com supedâneo no art. 485, inciso III; c/c § 1º, do CPC, 

JULGO EXTINTO o presente feito.

Eventuais custas remanescentes pelo Exequente.

Transitada em julgado, arquive-se com as formalidades de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de dezembro de 2017.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91119 Nr: 2045-95.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA, 

JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA, LUANA DA SILVA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA TERESINHA 

SOBRINHO - OAB:16009/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, abro 

vistas dos autos ao Defensor(A) Dativo dos réus, Dra. Luciana Teresinha 

Sobrinho para apresentar os memoriais finais, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80655 Nr: 2861-48.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA APARECIDA SANTA ANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que se manifeste sobre a prova acrescida 

(Laudo pericial), juntada às fls. 90/91, no prazo de lei.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010192-42.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA EDUARDA MARTINS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010192-42.2016.8.11.0023 Valor da causa: 

$21,470.00 ESPÉCIE: [ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: RUY BARBOSA 

MARINHO FERREIRA Endereço: Rua THIAGO MAGALHAES NUNES, 1177, 

AO LADO DO FORUM, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SONIA EDUARDA MARTINS Endereço: 

Rua ALTA FLORESTA, 1959, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima 

qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência de Conciliação 

Data: 22/11/2018 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 
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partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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GIOVANNE GOMES ARAUJO OAB - MT0019911A (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ 

RODRIGUES PROCESSO n. 8010170-18.2015.8.11.0023 Valor da causa: 

$1,719.16 ESPÉCIE: [LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]

->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

RAIMUNDO REIS ARAUJO Endereço: Rua AFONSO PENA, 70, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ALBERI BAMPI Endereço: Avenida TOCANTINS, 1496, E, CIDADE NOVA, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para dar prosseguimento ao feito, 

FORNECER O ENDEREÇO DO RECLAMADO ATUALIZADO, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485 da Lei 

13.105/2015, conforme despacho, e documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

COMPLEMENTO : 1. Nos termos do art 485, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando: II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 

negligência das partes; III - por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 31 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153741 Nr: 9762-28.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valdery Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145367 Nr: 5862-37.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Pedro da Silva Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82714 Nr: 66-07.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda, Bento 

Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, Ana Maria Ferraz Pacheco 

Marke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8194-A 

/MT, Mariana Marques de Mendonça - OAB:16067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se por 20 dias.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81559 Nr: 3742-94.2012.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C. Bernardo & Cia Ltda, S. C. Bernardo & Cia 

Ltda, Sebastião Candido Bernardo, Marta Crispim Bernardo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Indefiro o pedido de renajud, pois cabe a parte indicar bens à penhora.

Quanto à transferência dos valores penhorados, defiro o requerido. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 178683 Nr: 8451-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MIGUEL VELASCO POCHE, Ingrid Mara 

de Oliveira Poche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça ao requerente para diligenciar 

e fornecer o endereço dos requeridos, para melhor orientação ao Sr. 

Oficial de Justiça.

Após citem-se e voltem conclusos para apreciar a liminar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160177 Nr: 523-63.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMVdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR, Barbara Manetti Senhorinho - 

OAB:OAB/MT22.132-A

 Certifico que, conforme determinação de referência 34, impulsiono o 

presente feito INTIMANDO a parte requerida para providenciar a 

distribuição em apenso, via PEA, dos embargos (Referência 24), juntando 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 59783 Nr: 123-93.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalton Divino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

03.507.415/0011-16

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115218 Nr: 1982-71.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONÓRIO SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98452 Nr: 1423-51.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA GRAPIUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 108568 Nr: 5603-13.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Facipieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Facipieri da Silva, Municipio de Pontes e 

Lacerda - MT, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Luciani Freire 

Sanches da Silva, Éder Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 Diga o autor sobre o pedido de sobrestamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101526 Nr: 2739-02.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Gonçalves Neto, Cesar de Assunção 

Rodrigues, Eunice de Paula Santiago, Margarete March Libório, Manoel 

Bernardino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diga o autor sobre o pedido de sobrestamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109097 Nr: 5824-93.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilaíde Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, 

Previ-Lacerda Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT, Marly de Fatima Ferreira - OAB:4727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:OAB/MTn. 7.255

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar o requerido PREVI-LACERDA para que, no prazo de dez dias, 

especifique provas a produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60338 Nr: 678-13.2011.811.0013

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Regina Travagini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cemi Alves de Jesus - 

OAB:4264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo José Oliveira 

Gonzaga - OAB:7166/B, Danielle Cristina Barbato da Silva - 

OAB:9504/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85413 Nr: 2999-50.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lorindo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se por 20 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84668 Nr: 2189-75.2013.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson de Almeida Bretas, Celia de Andrade 

Bretas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16067, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro pedido de consulta ao INFOJUD, vez que a quebra do sigilo fiscal 

é ultima ratio, devendo a parte diligenciar para indicar bens à penhora por 

meios próprios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 164343 Nr: 2299-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V DE MOURA GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo requerido pela a parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62940 Nr: 3282-44.2011.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V.N.dos Santos & Cia. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Atacarejo Comercial Ltda. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49087 Nr: 5580-77.2009.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Aparecida da Silva Ostemberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catarina Maria G. Dalbem, Wanderley Vitorino 

da Silva, Associação Congregação de Santa Catarina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - OAB:, 

GRAZIELE MARQUES LIBONATTI MARTINS - OAB:109373, Livia 

Comar da Silva - OAB:7650-B, Marionely Araújo Veigas - 

OAB:2.684-MT, Pedro Ovelar - OAB:6270/MT

 Quanto à reiteração do pedido de anulação da audiência deixo de 

apreciar, vez que já há decisão proferida às fls.754/755, devendo o 

inconformismo ser ventilado por meios próprios.

Quanto ao pedido de perícia médica, Nomeio como perito nos autos o 

Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com 

endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na 

cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, “e-mail” 

medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser intimado acerca da 

nomeação levada a efeito, independentemente de compromisso, que 

deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder os 

quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intime-se o perito para que apresente os honorários, bem como as partes 

e seus advogados, para que compareçam no prédio do Fórum local a fim 

de que seja a parte requerente submetida a perícia, cujo ato deve ser 

agendado pelo cartório desta vara entrando em contato com o perito 

nomeado para estabelecer dia e hora.

Intimem-se as partes para que apresentem os quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58730 Nr: 4296-97.2010.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 58730 Nr: 4296-97.2010.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Rodrigues de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Lenzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Intime-se para cumprimento da sentença sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84088 Nr: 1555-79.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Vicente, José Luiz Vicente-Firma

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994-A, Mariana Marques de 

Mendonça - OAB:16067, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Ao exequente para que se manifetse acerca da prescrição intercorrente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63751 Nr: 4091-34.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Moreira Martins, Espólio de Eleuses 

José da Silva Onça, Jandira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade promovida por Jandyra do 

Nascimento Onça em face de Leandro Ferreira da Silva.

Aduziu, em síntese, que a execução não deve recair na excipiente, vez 

que não há qualquer relação jurídica com o negócio entabulado entre as 

partes.

Por sua vez, devidamente intimida a excepta impugnou, alegando que a via 

de defesa foi inadequada, uma vez que seria caso de ofertar embargos; 

pugnando pelo não conhecimento e quanto ao mérito, pela improcedência.

 É o breve Relatório.

A "exceção de pré-executividade" ou “objeção de pré-executividade” 

consiste na possibilidade do devedor, independentemente de penhora ou 

embargos, em qualquer fase do procedimento, submeter ao crivo do Poder 

Judiciário, nos próprios autos de execução, matéria atinente aos 

pressupostos processuais, condições da ação e nulidades ou defeitos do 

título executivo, desde que evidentes e flagrantes e suficientemente 

provadas de plano.

 Dentre as matérias que podem ser argüidas através deste instituto 

processual de origem doutrinária e jurisprudencial podemos citar aquelas 

as quais o Juiz pode conhecer de ofício, ou seja, as chamadas matérias 

de ordem pública.

 As matérias que podem ser alegadas no incidente em exame referem-se 

às questões processuais de ordem pública, “que versem sobre a 

existência e validade do processo executivo ou de seus atos: condições 

da ação executiva, pressupostos do processo executivo, e a observância 

do menor sacrifício do devedor (por exemplo, a discussão sobre o bem a 

penhorar”) e as questões de mérito que “só são objeto de conhecimento 

na execução de uma forma indireta e sumária - e em casos extremamente 

restritos [...] De uma forma indireta, porque são examinadas estritamente 

para o mero fim processual de extinção do processo” e “de uma forma 

sumária, porque têm de estar evidenciadas prima facie: qualquer disputa 

mais profunda que se ponha acerca de sua ocorrência não poderá ser 

dirimida dentro do processo executivo” (TALAMINI, Eduardo. A objeção na 

execução (“exceção de pré-executividade”) e as leis de reforma do 

Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2007. p. 576. (Coleção de 

Estudos de Execução Civil Humberto Theodoro Júnior).

Logo, tal alegação apresentada pela excipiente depende de produção 

probatória e necessidade de se aferir os documentos apresentados.

Razão pela qual não conheço da presente objeção de pré-executividade e 

não a acolho.

 Publique-se. Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94780 Nr: 5551-51.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145888 Nr: 6086-72.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Job Tiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154765 Nr: 10273-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ALAIDE FEITOSA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92112 Nr: 3498-97.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15.839/MT, 

Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54945 Nr: 485-32.2010.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orides André de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 62575 Nr: 2915-20.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92826 Nr: 4105-13.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Gonçalves de Lanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48389 Nr: 5019-87.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Antonia Simão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz de Almeida Avelar - 

OAB:9721-A, Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9. 721 - A/MT

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84982 Nr: 2534-41.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amenaide Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do pagamento efetuado, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80284 Nr: 2368-43.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma Lúcia Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89477 Nr: 1316-41.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: wellington Azambuja Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65938 Nr: 2050-60.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tangara Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Diniz da Silva - 

OAB:17613/MT

 Suspenda-se por 60 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65938 Nr: 2050-60.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tangara Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Diniz da Silva - 

OAB:17613/MT

 Diga o exequente,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 106823 Nr: 4917-21.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSON DE SOUZA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160312 Nr: 592-95.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEZIA DE FATIMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168650 Nr: 4429-61.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maira Vieira de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença ou arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 45749 Nr: 2390-43.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur -Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Nobre Seguradora do Brasil S/A, Meire Lopes 

de Souza, Bertin Ltda, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, RAFAEL 

DE SOUZA, Francisco Araujo Valadares, Lohrayne de Paula Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205, 

Gilmar Antonio do Prado Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aquiles Tadeu Guatemozim 

- OAB:121377/SP, CÉLIA MARIA DOS SANTOS TONHÁ ALVES - 

OAB:5.278-B, Luciana Zamproni - OAB:OAB-RO 2062, Lucineide 

Maria de Almeida Albuquerque - OAB:72973, PEDRO MOACYR 

PINTO JUNIOR - OAB:7585/MT, Ricardo Batista Blasi - OAB:12249/MT

 Nomeio como perito nos autos o Doutor JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE 

RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 

109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 

3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá ser 

intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, que deverão exercer escrupulosamente o encargo, 

devendo responder os quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentarem outras considerações que entenderem pertinentes.

Intime-se o perito, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 43094 Nr: 5365-72.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Limirio Marçal, Maria Luzia Marçal, Limirio 

Marçal, Ivone Limiria da Silva, Ozana Limíria Marçal, Valdeci Claudio da 

Silva, Valdeci Pereira da Fé, Valdivina Limíria da Fé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação e 

julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 133637 Nr: 749-05.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA EUGENIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147798 Nr: 6947-58.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DONIZETE ATAIDE DE NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos, requerendo a 

execução da sentença ou arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 22268 Nr: 1608-75.2004.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Rodrigues da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90370 Nr: 2091-56.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Inácio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diga o exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168121 Nr: 4201-86.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA JARDIVINA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar 

ao autor o benefício da pensão por morte, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo desde a data do óbito do ‘de cujus’, o que faço com 

fulcro assente no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ), observando para tanto o Manual de 

Cálculo da Justiça Federal. Condenar o réu a pagar os honorários de 

sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do 

débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os 

honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, §3º, I, do CPC.Transitado em julgado, proceda-se 

o arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46989 Nr: 3668-79.2008.811.0013
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 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Humberto Simoneti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9.413, Luiz Mariano Bridi - OAB:2619/MT

 Defiro o requerido.

Venham as alegações finais em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147610 Nr: 6861-87.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João de Paula Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação via AR, para, querendo apresentar 

contestação, e até a presente data não houve manifestação, portanto 

abro vista dos autos ao requerente para requerer o que de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156098 Nr: 10848-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ da Costa Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JJ DA COSTA JUNIOR - ME, CNPJ: 

09144778000149, Inscrição Estadual: 13,358.037.7. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de JJ DA COSTA JUNIOR 

- ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 486/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 1.198,79 - Valor Atualizado: R$ 1.198,79 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se por edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 19 de outubro de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160177 Nr: 523-63.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMVdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR, Barbara Manetti Senhorinho - 

OAB:OAB/MT22.132-A

 Vistos.

Extraiam-se os Embargos de Ref: 24 e distribua-se em apenso.

Após, retornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93213 Nr: 4382-29.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO ROGÉRIO DE 

SOUZA E SILVA, para devolução dos autos nº 4382-29.2014.811.0013, 

Protocolo 93213, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123567 Nr: 5182-86.2016.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de OTACÍLIA VIEIRA DA 

SILVA, devidamente qualificada nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a SANDRA REGINA DA SILVA, 

também qualificada, que deverá firmar o competente compromisso perante 

este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão oficial por três 

oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, 

do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em custas e em 

honorários de advogado, haja vista a natureza da demanda.Transitada em 

julgado a presente sentença, e na hipótese de nada mais ser requerido 

pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código Civil, OFICIE-SE o Cartório 

de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Ubaí, Estado de 

Minas Gerais, determinando que se proceda a averbação dos termos 

desta sentença junto ao registro de nascimento/casamento da interditada 

(fl. 17).Em seguida, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública, Ministério 

Público e o Núcleo de Prática Jurídica da UNEMAT.EXPEÇA-SE o 

necessário.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gean Carlos Balduino 

Junior, digitei.

Pontes e Lacerda, 29 de outubro de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168381 Nr: 4290-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-PeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

COLHA-SE manifestação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do 

NCPC).

Em seguida, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para análise e 

deliberação.

PROVIDENCIE-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126845 Nr: 6667-24.2016.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAS, JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Vistos.

Na forma do art. 198, VII, do ECA, MANTENHO a íntegra da sentença 

proferida em ref. 130, pelos fundamentos nela expostos.

Por consequência, REMETA-SE o feito ao e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, para análise das razões recursais, com a urgência que o 

caso requer.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101374 Nr: 2684-51.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFINA LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte exequente, em ref. 85, a reconsideração da decisão que 

acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Contudo, para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: 

o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais).

Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores, 

vejamos: “EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA 

SEGUIMENTO AO RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO 

- DESPACHO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DETERMINOU A 

SUSPENSÃO DO FEITO - PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O 

pedido de reconsideração não tem o condão de interromper e nem 

suspender o prazo para a interposição do recurso cabível. Caracterizada 

a preclusão temporal, nos moldes do art. 473 do Código de Processo Civil, 

não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida. 

(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.10.063591-1/004, Relator(a): Des.(a) 

Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, 

publicação da súmula em 11/08/2014)”.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho inalterado 

o “decisum” de ref. 83, tal como foi lançado.

CUMPRA integralmente a determinação de ref. 83.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137925 Nr: 2819-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por L. V. D. S. S., 

devidamente representadas por sua genitora, contra R. D. S., todos 

devidamente qualificados nos autos.

O feito tramitou regularmente, até que em virtude da inércia protagonizada 

pelo exequente, determinou-se a intimação pessoal da representante legal 

do mesmo, para o fim de possibilitar a realização dos atos processuais 

necessários à satisfação do direito objeto da presente demanda.

Sendo assim, C. M. D. S. foi devidamente intimada a providenciar a 

regularização da marcha processual no prazo de 5 (cinco) dias (ref. 47); 

todavia deixou de adotar qualquer comportamento ativo que viabilizasse a 

retomada da tramitação do processo (ref. 48), mantendo a liturgia 

processual estagnada por mais de 30 (trinta) dias.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do NCPC.

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte requerente 

no pagamento das custas judiciais, restando a execução de tais verbas 

suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça em prol da parte requerente, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIME-SE via DJE.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 124544 Nr: 5605-46.2016.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA NASCIMENTO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FRAGA SILVEIRA - 

OAB:321591, PAULA FRANCINE VIRGILIO - OAB:269942

 Vistos.

E. S. R., devidamente qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE 

REGULARIZAÇÃO DE GUARDA em desfavor de G. N. M.

Durante o curso do processo, a genitora da criança T. M. R. viajou para 

Sorocaba, Estado de São Paulo, e não mais regressou.

Determinada a busca e apreensão da criança, a decisão foi alvo de 
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recurso, de modo que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

decidiu que a menor T. M. R. permaneça sob a guarda de sua mãe no 

município de Sorocaba, Estado de São Paulo.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A competência de processos afetos à Vara da Infância e Juventude é 

determinada pelo art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

cujo teor determina que a sua fixação com base no domicílio dos pais ou 

responsável, ou pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à 

falta dos pais ou responsável. Portanto, o juízo competente a dirimir a 

questão posta nos autos, relativa à criança T. M. R., seria o da Comarca 

de Sorocaba, Estado de São Paulo.

Isto posto, DECLARO a incompetência deste juízo para processar o 

presente feito, relativo à criança T. M. R., com arrimo no citado art. 147, I e 

II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

INTIMEM-SE.

Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e PROCEDA-SE a remessa 

destes autos ao Juízo da Vara da Família da Comarca de Sorocaba, 

Estado de São Paulo, mediante as baixas e anotações necessárias no 

setor de distribuição.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155265 Nr: 10476-85.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Marinho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte executada sem 

que houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte exequente para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105656 Nr: 4421-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Túlio Roncalli de Brito Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por TÚLIO 

RONCALLI DE BRITO COSTA em desfavor do HSBC BANK BRASIL S/A - 

BANCO MÚLTIPLO.

O feito tramitou regularmente e, à fls. 299/301, o executado comprovou o 

depósito da integralidade da quantia objeto da condenação.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se através da manifestação das partes já ter sido quitado o 

montante objeto da condenação deste juízo. Dessa forma, tomando-se em 

consideração que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença, conforme o disposto no art. 925 do NCPC, bem como conclui-se, 

a toda evidência, inexistir débito remanescente, de sorte que, em face da 

existência de prova plena de pagamento — cujo proceder aos cânones 

dos arts. 313 a 326 do CC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Isto posto, e com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do NCPC, JULGO EXTINTO, 

o fazendo com resolução do mérito o presente processo executivo, em 

decorrência do pagamento do débito.

INTIMEM-SE via DJE.

Preclusas as vias recursais em relação à presente sentença, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE alvará no valor de R$ 38.014,41 (trinta e oito 

mil, quatorze reais e quarenta e um centavos).

Por fim, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 155892 Nr: 10759-11.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MELGUES MOBILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168082 Nr: 4169-81.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonel Fernandes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142257 Nr: 4527-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR AMARAL QUEIROZ GUERREIRO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560- 68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 12370 Nr: 1975-07.2001.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia-Arquitetura e 

Agronomia-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sisproel Sist. e Projetos Eletrônico Ltda, 

Orlanda Deuner Roscete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:OAB/MT 14301-E, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 11291, Tatyane Cavalcanti de Albuquerque - 

OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando a certidão de ref. 26, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 176420 Nr: 7470-36.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDIVAM BOMFIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Noroeste de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR THIAGO MARQUES 

OCHIUCCI - OAB:14495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Certifico e dou fé que a contestação apresentada às fls. 42/81 (ref. 20) é 

tempestiva. Assim, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

à parte embargante para apresentação de impugnação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141027 Nr: 4066-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Neuriza Porto Salasar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANSELMO DA COSTA 

PRADO - OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/O, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de pedido de cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a executada, por meio de seus advogados e via 

DJE, a cumprir a sentença, acrescida de custas processuais, se houver, 

em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pela devedora, 

PROCEDA-SE à liberação à credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

exequente para se manifestar também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

executada, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que traga ao feito nova planilha de débito, já acrescida da multa 

e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154710 Nr: 10245-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEITA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Vistos.

INTIME-SE a exequente, por meio de remessa dos autos ao Núcleo da 

Defensoria Pública de Pontes e Lacerda, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se acerca da informação do adimplemento 

integral da obrigação.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 9890-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARCAL ME, Maria Luzia 

Marçal, Diogo Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Certifico e dou fé que, com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, intimo 

a parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/) e comprove no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100726 Nr: 2482-74.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Lemos Maia Júnior, DARCKIUANE 

NATALIA SOUZA MACEDO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE novamente os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 5 

(cinco) anos, mediante anotação junto ao Sistema Apolo.

Por fim, decorrido o período quinquenal sem que o exequente tenha 

indicado bens passíveis de penhora, DESARQUIVEM-SE os autos e 

PROMOVA-SE à conclusão para deliberação.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125633 Nr: 6056-71.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Augusta de Oliveira - 

OAB:13352, Fabiula Litiely da Rosa Moreno - OAB:20572, Francini 

Correa da Silva - OAB:24370, Gabriel Fernandes de Novaes - 

OAB:2069-E, Gabriela de Souza Correa - OAB:10031, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Vistos.

INTIME-SE o exequente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do petitório de ref. 75.

Após, à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143159 Nr: 4917-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eurico Carvalho Cervelati, Ednéia Ferro 

Canavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Como até a data da prolação da presente decisão não se logrou êxito em 

localizar bens do devedor passíveis de penhora, DETERMINO a suspensão 

da liturgia procedimental pelo prazo de 1 (um) ano, mediante anotação do 

término na Sistema Apolo, remetendo-se os autos ao arquivo provisório 

(art. 921, III e §1º, do NCPC).

Com o decurso do prazo, DESARQUIVEM-SE os autos e INTIME-SE o 

exequente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, de maneira fundamentada 

e mediante comprovação, indique patrimônio penhorável do executado.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

REMETAM-SE novamente os autos ao arquivo provisório pelo prazo de 5 

(cinco) anos, mediante anotação junto ao Sistema Apolo.

Por fim, decorrido o período quinquenal sem que o exequente tenha 

indicado bens passíveis de penhora, DESARQUIVEM-SE os autos e 

PROMOVA-SE à conclusão para deliberação.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114726 Nr: 1803-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Mágio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA, EMERSON 

ROGÉRIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de carta postal, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, promova a realização dos atos necessários a imprimir 

regularidade à marcha do processo, sob pena de extinção (art. 318, 

parágrafo único, c/c o art. 485, III, §1º, ambos do NCPC).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103170 Nr: 3399-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFA MARTINS GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido retro por se tratar de providência completamente 

inócua, na exata medida em que o executado foi citado por meio de edital.

Em sendo assim, CUMPRA-SE a determinação de ref. 81.

INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143098 Nr: 4894-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER VAINER TEIXEIRA BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo concedido à parte ré sem que 

houvesse manifestação. Assim, com amparo no Provimento nº 

56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte autora para manifestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139148 Nr: 3301-40.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandete Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143935 Nr: 5234-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eucledina de Campos Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:MT-8506-A

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por EUCLEDINA 

DE CAMPOS NUNES SILVA em desfavor do PORTO SEGURO CIA DE 

SEGURO GERAL.

O feito tramitou regularmente e, em ref. 54, o executado comprovou o 

depósito da integralidade da quantia objeto da condenação, tendo a 

exequente pugnado, por consequência, em ref. 61, pela expedição do 

alvará para levantamento.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se através da manifestação das partes já ter sido quitado o 

montante objeto da condenação deste juízo. Dessa forma, tomando-se em 

consideração que a extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença, conforme o disposto no art. 925 do NCPC, bem como conclui-se, 

a toda evidência, inexistir débito remanescente, de sorte que, em face da 

existência de prova plena de pagamento — cujo proceder aos cânones 

dos arts. 313 a 326 do CC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Isto posto, e com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do NCPC, JULGO EXTINTO, 

o fazendo com resolução do mérito o presente processo executivo, em 

decorrência do pagamento do débito.

INTIMEM-SE via DJE.

Preclusas as vias recursais em relação à presente sentença, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia 

depositada no feito em favor do exequente, nos termos dos dados 

bancários informados em ref. 61.

Na sequência, inexistindo requerimentos por parte dos interessados, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

necessárias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144195 Nr: 5337-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JANETE DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143789 Nr: 5143-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143913 Nr: 5217-12.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Yara Marinalda de Oliveira Freitas Roza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à primeira instância, com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para manifestação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92572 Nr: 3899-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idaíla Amaral Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geralda Guedes Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeska Machado Martins - 

OAB:18.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE integralmente o comando final da sentença de ref. 157, mais 

precisamente para remeter os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151518 Nr: 8662-38.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido retro, e, consequentemente, DETERMINO a expedição de 

mandado de busca e apreensão e citação a ser cumprido na FAZENDA 

FAVO DE MEL, 00001, ZONA RURAL PONTES E LACERDA, CEP: 

78250-000.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 151335 Nr: 8596-58.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162498 Nr: 1563-80.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DE SOUZA FAVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) RESTABELECER o benefício de auxílio doença em benefício da 

parte autora Ana Paula de Souza Favato, no valor de 91% (noventa e um 

por cento) do salário benefício, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data 

da cessação do benefício, qual seja, 8 de março de 2017 (fl. 38). b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação 

do laudo pericial, qual seja, 24 de agosto de 2018 (fls. 54/58), inclusive, 

com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. c) 

ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia 

ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados às fls. 16/17 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região..Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os 

dados da implantação dos benefícios: nome do segurado: ANA PAULA DE 

SOUZA FAVATO; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 

91% (noventa e um por cento) do salário benefício; data da cessação do 

benefício: 8 de março de 2017; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da 

apresentação do laudo pericial: 24 de agosto de 2018.PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144948 Nr: 5678-81.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOURO CIRILO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146030 Nr: 6162-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nailde Clemente da Rocha Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 139594 Nr: 3527-45.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO VICENTE DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o 

fim de:a) CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte 

autora Amarildo Vicente de Jesus, no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à 

data do indeferimento administrativo, qual seja, 20 de setembro de 2017 (fl. 

47)...b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez.c) ENCERRAR a atividade 

cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.Pelo 

princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do 

NCPC.DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados às fls. 49/50 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região....Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os 

dados da implantação dos benefícios: nome do segurado: AMARILDO 

VICENTE DE JESUS; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda 

mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição; data do 

indeferimento administrativo: 20 de setembro de 2017; APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) do salário de 

benefício; da data da apresentação do laudo pericial: 24 de agosto de 

2018.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162112 Nr: 1382-79.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA DARTT DE CAMPOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telemat - Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 151/152 (ref. 

24) foram apresentados tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos 

autos à parte autora, para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145362 Nr: 5860-67.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lina Rosa Soares Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO a autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, assim como dos honorários de advogado, estes fixados no 

patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do 

NCPC. Tais verbas, entretanto, ficam isentas de exigibilidade, na forma do 

art. 98, § 3º, do NCPC, haja vista o deferimento das benesses da 

assistência judiciária gratuita (fl. 19).Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE as 

partes.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145831 Nr: 6065-96.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL DO PRADO CHAMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

com a resolução de seu mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil.Em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO o autor ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, assim como dos honorários de advogado, estes fixados no 

patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do NCPC. 

Tais verbas, entretanto, ficam isentas de exigibilidade, na forma do art. art. 

95, § 3º, do NCPC, haja vista o deferimento das benesses da assistência 

judiciária gratuita.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE as partes.Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112600 Nr: 1107-04.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willian Bazaglia Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT. 5736/0

 Vistos.

Primeiramente, REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de pedido de cumprimento de sentença.

Na sequência, INTIME-SE a executada, por meio de seus advogados e via 

DJE, a cumprir a sentença, acrescida de custas processuais, se houver, 

em 15 (quinze) dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento), ambos sobre o valor da execução (art. 523, § 1º, do 

NCPC).

Efetuado o pagamento e não havendo impugnação pela devedora, 

PROCEDA-SE à liberação à credora mediante alvará.

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, INTIME-SE a 

exequente para se manifestar também em 15 (quinze) dias.

Todavia, na hipótese de decurso do prazo de pagamento voluntário e de 

impugnação ao cumprimento de sentença sem que haja manifestação da 

executada, INTIME-SE a exequente, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que traga ao feito nova planilha de débito, já acrescida da multa 

e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que 

entender cabível em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99574 Nr: 1871-24.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Aparecida Acosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152808 Nr: 9336-16.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Pereira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123083 Nr: 4965-43.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fl. 92 (ref. 63) foram 

apresentados tempestivamente. Em razão disso, abro vista dos autos à 

parte autora, para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 132782 Nr: 485-85.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

à autora SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no 

país, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento 

administrativo, qual seja, 2 de setembro de 2016 (fl. 18)...Nos termos dos 

arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da implantação dos 

benefícios: (i) nome do segurado: SONIA MARIA FERREIRA DA SILVA; (ii) 

benefício concedido: BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA AO DEFICIENTE; (iii) renda mensal atual: 100% (CEM POR 

CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO; (iv) data de início do benefício (DIB): 2 DE 

SETEMBRO DE 2016; (v) renda mensal inicial (RMI): FIXADA 

JUDICIALMENTE; (vi) data do início do pagamento: NÃO SE 

APLICA.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154487 Nr: 10167-64.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109897 Nr: 6135-84.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Epifânia Lopes Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157883 Nr: 11782-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serra da Borda Mineração e Metalurgica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:7940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filipe Morais Cunha - 

OAB:OAB/MG137120, MARIA DA GRAÇA MONTALVÃO - 

OAB:OAB/MG 48514, Vinicius Juca Alves - OAB:206993-SP

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de expedição de certidão para fins de interposição de 

recurso de agravo de instrumento, eis que, conforme dicção do inciso I do 

art. 1.017 do NCPC, para que o agravante comprove a tempestividade do 

recurso, basta que apresente cópia da publicação da decisão extraída do 

Diário da Justiça Eletrônica.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128867 Nr: 7621-70.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anacy Maria de Souza Mattozo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULLY SOUZA MATTOZO - 

OAB:20880/O

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA/MT em face de ANACY MARIA DE SOUZA MATTOZO no 

montante de R$ 1.492,81 (fl. 02).

Diante do teor do Provimento n.º 13/2013 da e. Corregedoria-Geral da 

Justiça, o qual determina o arquivamento sem baixa na distribuição das 

execuções fiscais municipais e estaduais em montante inferior a 15 

(quinze) UPF’S, valor em reais de R$ 1.926,60 (mil, novecentos e vinte e 

seis reais e sessenta centavos). Assim sendo, DETERMINO o 

arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição.

 Transcorrido o prazo de 1 (um) ano, INTIME-SE pessoalmente o 
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exequente para, em 5 (cinco) dias, promover a atualização da Certidão de 

Dívida Ativa e requerer o que entender de direito à regular tramitação do 

processo, consignando-se que a inércia, após a devida certificação, 

ensejará na extinção do feito sem resolução do mérito na forma do art. 

485, §1.º do NCPC.

Caso o valor atualizado seja superior ao acima mencionado, 

desarquivem-se os autos para a promoção dos atos necessários ao 

cumprimento da obrigação.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 EXPEÇA-SE o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 65173 Nr: 1215-72.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Carvalho Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior 

(NPJ) - OAB:7400

 Vistos.

Considerando a manifestação do i. Defensor desta Comarca (fls. 89-v), 

bem como teor da certidão de fl. 94, NOMEIO o Núcleo de Práticas 

Jurídicas da UNEMAT para patrocinar os interesses do acusado DIEGO 

CARVALHO SANTOS, bem como apresentar as razões do recurso 

interposto pelo pronunciado (fl.87).

Oficie-se o referido Núcleo do teor desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 178212 Nr: 8212-61.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Martins Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333/MT

 Vistos, etc.

DESIGNO o dia 27 de novembro de 2018, às 17h15min, para realização de 

audiência com o intuito de realizar o interrogatório do acusado LEVI 

MARTINS PIMENTA.

Oficie-se ao Juízo deprecante (Vila Bela da Santíssima Trindade/MT) 

informando os dados da presente carta precatória e a data agendada para 

realização de audiência.

Intime-se o acusado.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 178198 Nr: 8204-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romano Voltolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Antônio Luiz - 

OAB:76663/SP

 Vistos, etc.

Trata-se carta precatória DESIGNO o dia 11 de DEZEMBRO de 2018, às 

17h15min, para realização de audiência com o intuito de realizar a oitiva da 

testemunha EDER APARECIDO SINDOLFO.

Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da presente carta 

precatória e a data agendada para realização de audiência.

Intime-se a vítima.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 124526 Nr: 5590-77.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zulmar Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JÚNIO GARCIA - 

OAB:8169

 Vistos, etc.

Trata-se de processo executivo de pena de ZULMAR RODRIGUES DOS 

SANTOS, atualmente cumprindo pena no regime FECHADO.

Foram juntadas planilhas que demonstram o efetivo trabalho, havendo 

direito à remição.

O Ministério Público se manifestou favorável à declaração da remição.

É o relato. DECIDO.

REMIÇÃO PELO TRABALHO

Considerando a certificação de que o apenado trabalhou no período de 

janeiro/2018 a abril/2018 (fls. 682), bem como no período de maio/2018 a 

setembro/2018 (fls. 701) observando-se a carga horária regular, 

perfazendo o montante de 103 (cento e três) dias trabalhados referente 

ao primeiro período e de 141 (cento e quarenta e um) dias trabalhados, 

pertinente ao segundo período, declaro a remição dos dias trabalhados.

O cálculo se dará à razão de um dia de pena para cada três dias 

trabalhados. Assim, terá direito a subtrair do total global de sua pena 81 

(oitenta e um) dias, que deverão ser contabilizados inclusive para fins da 

próxima progressão de regime, nos termos do art. 66, III, “c” c/c art. 126 e 

art. 128, todos da Lei nº 7210/84.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, declaro a remição de 

81 (oitenta e um) dias a serem descontados da pena do reeducando 

ZULMAR RODRIGUES DOS SANTOS.

Proceda-se à atualização do cálculo da pena, via sistema MGP, devendo o 

cálculo ser anexado aos autos.

Intimem-se Ministério Público e Defesa Técnica.

Após a manifestação das partes, volvam-me os autos conclusos para 

análise e homologação do cálculo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100184 Nr: 2166-61.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denivaldo Rodrigues Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos, etc.

Considerando o teor da certidão acostada às fls. 167 (Ref. 83), 

DETERMINO a intimação pessoal do denunciado para que informe se 

constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da Defensoria Pública 

atuante nesta Comarca, devendo o Oficial de Justiça atestar tais 

conjunturas.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 82939 Nr: 309-48.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Freitas Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/O

 Vistos.

 Trata-se de EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 7.210/84 - instaurado em 

desfavor de LEANDRO FREITAS LIMA.

 O cálculo de liquidação de pena foi elaborado às fls. 239/239v, sendo as 

partes devidamente intimadas, as quais não impugnaram seus termos (fls. 

240 e 241/v).

 Os autos vieram conclusos.

 É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

 I – DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA

 Em relação ao cálculo de liquidação de pena de fls. 239/239v, ressalto 
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que fora devidamente providenciado pelo Sistema de Módulo de 

Gerenciamento de Pena – MGP, diante de sua utilização obrigatória, 

conforme Provimento n. 19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício Circular n. 

78/2017-Gab1-CGJ.

 Desta feita, após ciência inequívoca e ausência de impugnação das 

partes (fls. 240 e 241/v), HOMOLOGO os termos do aludido memorial, para 

os devidos fins legais/jurídicos.

 II – CONCLUSÃO

 Considerando que o cálculo de fls. 239/239v apontou o termino da 

reprimenda imposta ao reeducando, DETERMINO vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste do que entender de direito.

Após, volte-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLACIDO TOMAZ DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-22.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-52.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JURELICE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 3 de dezembro de 2018, às 

15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY PATTUZZO MONTIVERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001097-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 

13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 

13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001128-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARCOLINO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001096-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ALVES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))
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Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-92.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIO GONCALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE PACHURI (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000717-80.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010472-43.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE TORRES FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL - LINHAS AÉREAS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovida e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-03.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ ALBUQUERQUE DUTRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR GUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002486-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de dezembro de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALMEIDA DOS SANTOS CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR COSTA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-29.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISA SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

EDIO MARCOS DA SILVA (REQUERIDO)

GISLAINE RAMOS SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURICIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001150-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIZABETE CRISTINA TELES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001490-91.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CAMILO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-02.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CAMILO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002183-75.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CAMILO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CAMILO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de dezembro de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI SILVA DIAS OAB - MT21981/B-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDER CAR CARRETAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de dezembro de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

UDSON VALENTIM FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

iNTIMAÇÃO DA PARTE PROMOVENTE PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA 

DESIGNADA PARA O DIA 26.11.2018 ÀS 14H50MIN.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001512-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR GUSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA 

CRISTIANE MOREIRA PROCESSO n. 1001512-52.2018.8.11.0013 Valor da 

causa: $4,770.00 ESPÉCIE: [OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: WALMIR GUSE Endereço: AVENIDA DOS OITIS, 1594, CENTRO, 

CONQUISTA D'OESTE - MT - CEP: 78254-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSE 

PEREIRA DA SILVA Endereço: AVENIDA FLORESPINA AZAMBUJA, 725, 

CENTRO, PONTES E LACERDA - MT - CEP: 78250-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada, na qual será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, nos 

termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação - 1 Data: 05/12/2018 Hora: 15:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 
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pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 31 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002486-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT0019702A (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1002486-89.2018.8.11.0013 Valor da causa: $20,000.00 ESPÉCIE: 

[ESPÉCIES DE CONTRATOS, COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: JEOVA GOMES DA SILVA POLO 

PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência 

designada, na qual será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação - 1 Data: 05/12/2018 Hora: 

14:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 31 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001484-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALMEIDA DOS SANTOS CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1001484-84.2018.8.11.0013 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCIA ALMEIDA DOS 

SANTOS CEBALHO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação - 1 Data: 10/12/2018 Hora: 13:10 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por 

seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido 

poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será da audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. 

A defesa deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 
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antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 31 de 

outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001307-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR COSTA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PONTES E LACERDA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - 

MT - CEP: 78250-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI PROCESSO n. 

1001307-23.2018.8.11.0013 Valor da causa: $19,000.00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADEVAIR COSTA GOULART 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação - 

1 Data: 10/12/2018 Hora: 13:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). PONTES E LACERDA, 31 de outubro de 

2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000601-37.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KESLEN DIEGO APARECIDO FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

LETICIA GABRIELA APARECIDA PEREIRA FONSECA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSUE FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELZA FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

OLINDINA FERREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Cuida-se de ação anulatória ajuizada por 

ANEZIA FERNANDES DE SOUZA em face de KESLEN DIEGO APARECIDO 

FERREIRA BORGES e LETICIA GABRIELA APARECIDA PEREIRA FONSECA, 

qualificados nos autos. Pois bem. De elementar conhecimento que as 

petições iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e 

ss. do Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Todavia, na hipótese, verifica-se que malgrado conste da 

inicial que a autora estaria representada por Josué Ferreira da Costa, Elza 

Ferreira da Costa e Olindina Ferreira da Costa, não consta dos autos 

quaisquer documentos que corroborem e legitimem aludida representação. 

Soma-se que a despeito desse vício, não foi juntado aos autos 

instrumento de mandato assinado pela demandante que conferisse 

poderes ao causídico peticionante, de forma a suprir a anomalia inicial 

vislumbrada. Ademais, malgrado se pleiteie a gratuidade de justiça, não há 

no feito documentos que convirjam a asseverada parca situação 

econômico-financeira, de modo que a emenda da exordial é medida 

imperiosa. Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) 

dias, comprovar a condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento 

da gratuidade de justiça, ou querendo pague as custas judiciais de 

distribuição, e suprir o vício de representação, sob pena de indeferimento 
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da inicial e consequentemente extinção do feito sem resolução de mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 24 de outubro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000603-07.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WALDECY CONCEICAO DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULEI RODRIGUES DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, WALDECY CONCEIÇÃO DE FARIAS ajuizou 

a presente ação de rescisão contratual em face de JULEI RODRIGUES DE 

MIRANDA, em que o requerente almeja, dentre outros pedidos, a 

concessão da gratuidade de justiça. Pois bem. De elementar conhecimento 

que, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, 

para que as partes sejam beneficiadas com a gratuidade da justiça, é 

necessário que se acoste nos autos comprovante de renda ou 

declaração, de próprio punho ou por representantes com poderes 

específicos, de que não tem condições de pagar as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. No caso dos 

autos, nota-se que o autor instrui seu requerimento com declaração 

genérica de hipossuficiência, porém, consta da petição inicial que possui 

crédito com a parte requerida, bem como que possuía imóveis, tanto que 

um foi objeto do negócio que pretende rescindir. Intuitivo, destarte, que 

possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família. Portanto, havendo indícios da 

capacidade financeira da parte postulante, o caso é de emenda à exordial. 

Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora 

o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa 

a justificar a concessão da gratuidade da justiça à própria, apresentando 

documentos que atestem sua situação de hipossuficiência, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá, de fato, 

comprometer seu sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da 

gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 25 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000604-89.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BREMENIO CONCRETOS E ARGAMASSAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA (RÉU)

MARIA BRITO OLIVEIRA DA MATA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos necessários. Por corolário, EXPEÇA-SE mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial, 

para que os devedores paguem o principal e os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consignando que, em 

caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta de custas 

processuais (NCPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE que a parte ré poderá 

ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado inicial 

(NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de não 

oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 29 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000609-14.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PEREIRA PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES 

ajuizou a presente ação inibitória de dano infecto com pedido de tutela de 

urgência de esbulho c/c reparação por danos morais e materiais em face 

de LUIZ PEREIRA PINTO, em que a requerente almeja, dentre outros 

pedidos, a concessão da gratuidade de justiça. Pois bem. De elementar 

conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas com a gratuidade 

da justiça, é necessário que se acoste nos autos comprovante de renda 

ou declaração, de próprio punho ou por representantes com poderes 

específicos, de que não tem condições de pagar as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. No caso dos 

autos, embora a requerente traga aos autos indícios que evidenciam ser a 

própria beneficiária de aposentadoria por idade no valor de um (01) salário 

mínimo mensal, os demais elementos que compõem o caderno processual 

revelam outra realidade. Com efeito, verifica-se que além da demandante 

ser proprietária do imóvel rural que ensejou o ajuizamento da ação, a 

própria declinou seu endereço como sendo em área nobre da cidade de 

Rondonópolis/MT. Soma-se que o valor dado à causa é deveras 

significativo, bem como que a autora figura como sucessora em 

procedimento de inventário abastado com bens avaliados que somam 

relevante patrimônio. Intuitivo, destarte, que possui condições de arcar 

com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio 

e de sua família. Portanto, havendo indícios da capacidade financeira da 

parte postulante, o caso é de emenda à exordial. Deste modo, nos termos 

do artigo 321, do NCPC, CONCEDO à parte autora o prazo de 15 (quinze) 

dias para que comprove nos autos qualquer causa a justificar a 

concessão da gratuidade da justiça à própria, apresentando documentos 

que atestem sua situação de hipossuficiência, de forma a demonstrar que 

o pagamento das custas judiciais poderá, de fato, comprometer seu 

sustento e de sua família, sob pena de indeferimento da gratuidade da 

justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, bem como as de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 29 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000617-88.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIJAIMO DE JESUS OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos necessários. Por corolário, EXPEÇA-SE mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial, 

para que os devedores paguem o principal e os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consignando que, em 

caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta de custas 

processuais (NCPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE que a parte ré poderá 

ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado inicial 

(NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de não 

oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. Por fim, preenchidos os 

pressupostos legais, DEFIRO a gratuidade de justiça. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 30 de outubro de 2018. Luciana 
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Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000619-58.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DE SOUZA MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDAIR DE SOUZA BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos necessários. Por corolário, EXPEÇA-SE mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial, 

para que os devedores paguem o principal e os honorários advocatícios 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, consignando que, em 

caso de cumprimento, a parte requerida ficará isenta de custas 

processuais (NCPC, art. 701, § 1º). CONSIGNE-SE que a parte ré poderá 

ainda opor embargos e assim suspender a eficácia do mandado inicial 

(NCPC, art. 702). Em caso de não cumprimento da obrigação e de não 

oposição de embargos, será constituído, de pleno direito, o título executivo 

judicial, conforme art. 702, § 8º, do NCPC. Por fim, preenchidos os 

pressupostos legais, DEFIRO a gratuidade de justiça. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 30 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-28.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Preenchidos os requisitos essenciais, 

RECEBO a inicial. DETERMINO a remessa deste feito ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de 

sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código 

de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do novel Código de Processo Civil, para que compareça à 

audiência designada, acompanhado de advogado, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar contestação no 

prazo previsto no artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré 

na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência a contar da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 31 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000317-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (AUTOR(A))

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (AUTOR(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

WILMAR ARALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGON JOSE THIMMIG (RÉU)

Outros Interessados:

terceiros interessados (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

designação da data e hora para a realização da audiência de conciliação 

marcada para o dia 05/02/2019 às 13:00, no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos, no Fórum da Comarca de Poxoréu/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000532-05.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. A. R. P. (REQUERENTE)

A. A. R. P. (REQUERENTE)

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

B. M. R. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. S. (REQUERIDO)

D. A. D. S. -. M. (REQUERIDO)

J. C. A. P. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

designação da data e hora para a realização da audiência de conciliação 

marcada para o dia 13/12/2018 às 15:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, no Fórum da Comarca de Poxoréu/MT.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000501-82.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

N. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. A. P. (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

designação da data e hora para a realização da audiência de conciliação 

marcada para o dia 11/12/2018 às 12:00 horas, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, no Fórum da Comarca de Poxoréu/MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79960 Nr: 1030-21.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaudência Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano de Souza Steffeni, Leandro de Souza 

Steffeni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO da parte autora via 

Advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para querendo, 

no prazo legal, impugnar a contestação apresentada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76463 Nr: 1714-77.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENTA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Poxoréu/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:5858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 “Vistos etc. De início, HOMOLOGO o pedido de desistência da testemunha 

do requerido, qual seja Sr. Alessandro dos Santos Oliveira. Ademais, 

vislumbra-se que neste ato foi realizada a inquirição das testemunhas 

presentes e, considerando que não houve requerimento de diligências 

pelas partes, razão pela qual DOU POR ENCERRADA A INSTRUÇÃO 

PROCESSUAL. No mais, converto as alegações finais em memorias finais. 

Assim, dê-se vistas dos autos à parte autora e às partes requeridas, 

consecutivamente, pelo prazo de 05 (cinco) dias cada, vez que se trata 

de processo meta, para a apresentação de memoriais finais escritos. 

Após, façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 4051 Nr: 642-51.2000.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altino Fernando da Silva, Fernanda Lucia de Oliveira 

Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wagner Carneiro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ivan Houklef - 

OAB:2.237-E, Fernanda Lúcia Oliveira de Amorim - OAB:5272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiana Oliveira de Almeida - 

OAB:15809

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, 

via advogado, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), acerca da 

designação da data, hora para a realização dos trabalhos periciais, a 

serem ralizados nestes autos, sendo ele dia 12/11/2018, às 14h30min, 

conforme petição juntada às fls 221/222.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78810 Nr: 552-13.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Descamp Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Analisando os autos, verifico que após contestada a ação, o 

feito foi saneado, oportunidade em que foram descartadas as 

preliminares, designando-se data para audiência instrutória. Por 

conseguinte, neste ato procedeu-se a inquirição das testemunhas 

presentes. Ademais, considerando que o advogado postulou por prazo 

para juntada dos documentos mencionados à fl. 20, vejo que o mesmo 

deve prosperar, deste modo, DEFIRO o referido pedido e, por 

consequência, concedo o prazo de 15 (quinze) dias ao patrono do autor, 

devendo o mesmo juntar os devidos documentos. No mais, com a juntada 

dos documentos, dê-se vistas dos autos ao INSS para manifestação. 

Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78591 Nr: 437-89.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Rosa de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. De início, HOMOLOGO o pedido de desistência da testemunha 

da parte autora, conforme petição de fls. 81/84. Ademais, considerando 

que anteriormente o ato foi redesignado para a oitiva de uma testemunha 

faltante, contudo, o patrono da parte autora desistiu da oitiva da mesma, 

conforme supra homologado, razão pela qual CANCELO O PRESENTE 

ATO. Deste modo, permaneçam os autos conclusos em gabinete para 

prolação da sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79450 Nr: 824-07.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDACY FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO CICERO PINTO - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. Analisando o feito, verifico que à fl. 48 o patrono da parte 

autora pugna pela redesignação do presente ato para a data em que será 

realizada a audiência do processo cód. 79447, qual seja dia 13/11/2018, a 

fim de resguardar a economia processual e material das partes, vez que a 

autora também se configura como requerente naqueles autos. Contudo, 

vislumbra-se que a pauta de audiências da data supramencionada 

encontra-se lotada, inviabilizando o encaixe de mais audiências. Com 

essas considerações, DEFIRO em parte o pedido do autor e, por 

consequência, redesigno o presente ato para o dia 22 de janeiro de 2019, 

às 15h50min (MT). Por fim, intimem-se as partes, devendo a requerente 

comparecer ao ato acompanhada de suas testemunhas, 

independentemente de prévia intimação deste juízo. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78306 Nr: 293-18.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Cavalcante de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos etc. De início, DEFIRO o pedido de fl. 75 e, por consequência, 

passo a inquirir a testemunha substituta, concedendo para tanto o prazo 

de 15 (quinze) dias para que o patrono da parte autora junte aos autos 

documento hábil que comprove a enfermidade da testemunha substituída. 

Ademais, não havendo pedido de diligências pela parte, razão pela qual 

declaro encerrada a instrução processual. No mais, decorrido o prazo 

supra, tornem os autos conclusos para prolação da sentença. 

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78588 Nr: 434-37.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a conceder a 

parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário 

mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento administrativo. 

Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao 

mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice oficial 

de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 
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Emenda Constitucional nº 62/2009, devendo após ser corrigidos pelo 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os 

cálculos devem estar de acordo com Manual de Cálculos da Justiça 

federal. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor 

das prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na 

sentença, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que 

serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Tendo em vista o valor da causa deixo 

de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior. Saem 

os presentes intimados da sentença proferida. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78411 Nr: 342-59.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irênio de Andrade Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Valdineia Eterna Andrade Rocha - OAB:21065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento 

administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, 

devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem estar de acordo com o 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. Em razão do princípio da 

sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios 

ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até o 

momento da prolação da sentença, conforme entendimento da Súmula 111 

do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, limitados, 

sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 

vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Saem os presentes intimados da sentença proferida. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78770 Nr: 531-37.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Santana Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento 

administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem 

estar de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Em razão 

do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas 

até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, 

limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 

vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Saem os presentes intimados da sentença proferida. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77689 Nr: 2332-22.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lussandro de Arruda, Jeferson Rodrigo Souza 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Sousa Miranda - 

OAB:/MT - 16.514, Jennyfer Ferreira Bathemarque - 

OAB:MT/23259/0

 VISTO. De início, a secretaria para que regularize a prisão do denunciado 

Lussandro, eis que não encontra preso por esse processo, mas sim, pelo 

flagrante de receptação e uso de documento falso de código 665748 e 

regressão em executivo de pena de código: 650834 ambos em trâmite na 

comarca de Rondonópolis/MT, devendo dar baixa no mandado de prisão 

constante nos autos, bem como, colocar a tarja correta. Ademais, 

considerando que o réu Jeferson Rodrigo de Souza Silva mudou de 

endereço e não informou a este juízo, estando em local incerto e não 

sabido, conforme certidão de fl. 218-v, modo pelo qual DECRETO A SUA 

REVELIA, nos moldes do artigo 367, do Código de Processo Penal. Por 

conseguinte, vislumbra-se que neste ato fora realizado a inquirição das 

testemunhas presentes, bem como interrogatório do réu Lussandro. 

Ademais, CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA o retorno da Carta Precatória 

expedida à fl. 230. No mais, considerando que o Ministério Público 

apresentou alegações finais orais, dê-se vista dos autos à Defesa para 

que apresente seus memoriais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após 

façam os autos conclusos para sentença.”

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000317-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (AUTOR(A))

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (AUTOR(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

WILMAR ARALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGON JOSE THIMMIG (RÉU)

Outros Interessados:

terceiros interessados (TERCEIRO INTERESSADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AUTOS N. 

1000317-29.2018.8.11.0014 ESPÉCIE: USUCAPIÃO PARTE REQUERENTE: 

WILMAR ARALDI REQUERIDO: ESPÓLIO DE EGON THIMMIG PESSOAS A 

SEREM CITADAS: Terceiro e eventual interessados desconhecidos 

FINALIDADE: Proceder a citação de terceiros e eventuais interessados, 

para, querendo, no prazo legal, contestarem a presente ação, sob pena 

de serem aceitos os fatos narrados na inicial. Proceder ainda, a intimação, 

para que os interessados compareçam na audiência de mediação 

designada para o dia 05/02/2019, às 13:00 horas, no CEJUSC Poxoréu MT. 

RESUMO DA INICIAL: “...WILMAR ARALDI, brasileiro, separado 

judicialmente, empresário, portador da CI/RG nº 1085680-SEJUSP/MS, 

inscrito no CPF/MF sob nº. 621.146.899-72, residente e domiciliado na 

Fazenda São Francisco, município de Poxoréu, Rodovia MT 110 KM 91 + 

25 KM a esquerda (antiga Fazenda Santa Cecília), zona rural, vem à 

presença de Vossa Senhoria, por seu advogado, conforme Instrumento 

Particular de Procuração (doc. 01), consubstanciada no Artigos 1.238, 

1.243 e 1.207 todos do Código Civil Brasileiro, e com base no Artigo 216-A 
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da Lei 6.015 de 31 de dezembro de 1973, bem como demais provimentos 

atinentes à espécie, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, 

para requerer o presente pedido de USUCAPIÃO contra ESPÓLIO DE 

EGON THIMMIG, CPF 003.800.401-15, representado pela Inventariante 

Michel Thimmig Sentinello, brasileiro, solteiro com endereço na Rua 

Lavradio, 34, apartamento 704, Barra Funda – CEP: 01154-020, São 

Paulo-SP. I – Da espécie de usucapião e da legislação aplicável 2. A 

espécie pretendida no presente pedido de reconhecimento extrajudicial de 

usucapião é a Extraordinária. Assim, no tocante à contagem do lapso 

temporal do exercício da posse, se aplica o prazo previsto no caput do art. 

1.238 do Código Civil Brasileiro, que é de 15 anos de posse ininterrupta, 

sem oposição, sem justo título ou boa fé. II – Do Imóvel Usucapiendo 3. O 

requerente desde 07 agosto de 1975, portanto há mais de 40 anos 

(quarenta anos), de forma mansa, pacífica e exclusiva, sem qualquer 

constrangimento, impugnação, contestação, turbação ou moléstia, sem 

interrupção, são senhores e legítimos possuidores, com “animus domini” 

de um imóvel designado como sendo o “Fazenda São Francisco” – parte 

de fazenda Santa Cecília, localizada no Município de Poxoreu/MT, rodovia 

MT 110, Km 91 + 25 km à esquerda (um imóvel constituído pela matrícula nº 

515 RGI de Poxoréo/MT, cujo remanescente totaliza 1.939 Hectares e 9243 

m2. cadastrado na Receita Federal NIRF sob nº 1.595.551-6 e CCIR sob nº 

96060770136097, conforme contrato celebrado entre este e EGON JOSÉ 

THIMMIG, brasileiro, viúvo, empresário, portador da identidade n° 

310.265-SSP-SP, e do CPF n° 003.800.401-15). III – Da Aquisição, do 

Registro e do Cadastro Imobiliário. 5. Os direitos de posse sobre esse 

imóvel foram adquiridos pelos requerentes por meio do Instrumento 

Particular de Cessão de Direitos e Obrigações feita por EGON JOSÉ 

TIMMIG (que já possuía o imóvel desde 07/08/1975), firmado em 08 de julho 

de 2004 para JOSE HERCULANO DE MACHADO FILHO, que 

posteriormente vendeu a HEIZ MARTIN GUSTCH, que revendeu a CARLOS 

FRANCISCO QUESADA, em 01 de novembro de 2008 e, que por sua vez 

repassou integralmente, que por sua vez cedeu ao requerente WILMAR 

ARALDI, em continuidade aos seus antecessores, os direitos de posse 

sobre o imóvel rural que atualmente constitui 1.172,61 hectares, conforme 

descrição no Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, e memoriais 

descritivos que seguem...” DECISÃO/DESPACHO: “...Ainda, em respeito à 

Lei de Registros Públicos (LRP), CITEM-SE, pessoalmente, os confinantes 

e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos com as mesmas advertências acima 

declinadas...” E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Juscinete Souza Reis , digitei. Poxoréu - MT, 31 de outubro de 2018. 

Luciana Nigro Antiga Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000613-51.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de relação jurídica c/c restituição de valores pagos indevidos, da repetição 

do indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por RAIMUNDA DA SILVA CARDOSO em face do 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, já qualificados nos autos. Argumenta a 

autora, em síntese, que foi surpreendida com a promoção, pelo requerido, 

de débitos automáticos em seus proventos de aposentadoria, em que 

pese jamais tenha tido qualquer tipo de negócio com a referida instituição 

financeira. Neste contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência 

para que seja oficiado ao Estado de Mato Grosso para suspender os 

descontos em sua folha de pagamento. I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 

No tocante ao pedido de justiça gratuita, a Constituição Federal via artigo 

5º, LXXIV assegura “(...) o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. De tal artigo 

depreende-se que a assistência mencionada é a judicial e a extrajudicial. 

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 é clara quanto à concessão de justiça 

gratuita àqueles que não têm condições de arcar com as custas 

processuais, sem prejuízo do sustento próprio. Não bastasse, o Código de 

Processo Civil disciplina a questão nos arts. 98 e ss. Na espécie, foi 

colacionada aos autos declaração de hipossuficiência e cópia dos 

rendimentos mensais, documentos hábeis à concessão do benefício 

pretendido. Por tais fundamentos, DEFIRO a gratuidade de justiça. II – DA 

TUTELA DE URGÊNCIA. É consabido que para a concessão da tutela de 

urgência faz-se imprescindível a probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito, nos termos 

preceituados pelo art. 300, do novel Código de Processo Civil. Todavia, da 

análise perfunctória das provas colacionados aos autos, verifica-se que o 

pedido requestado não merece acolhida. E o argumento a legitimar tal 

assertiva encontra sustentáculo no fato de que a autora tomou 

conhecimento das cobranças desde os idos de 2009, porém, somente 

agora insurgiu-se quanto a mesma, não tendo comprovado que diligenciou 

administrativamente com vistas a solucionar a pendenga, o que, per si, 

não evidencia a presença do periculum in mora. Destarte, tendo a parte 

autora descurado em demonstrar a totalidade dos requisitos necessários, 

não há falar-se em concessão da tutela de urgência para a suspensão da 

cobrança realizada. A corroborar, eis o entendimento jurisprudencial, 

mutatis mutandi: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS 

DO ART. 273 DO CPC. PROTESTO EFETIVADO HÁ CERCA DE UM ANO. 

INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. INVIÁVEL O 

CANCELAMENTO PROVISÓRIO DO PROTESTO OU SUSPENSÃO DE SEUS 

EFEITOS. CONFORME ART. 30 DA LEI Nº 9.492/97. UNÂNIME. AGRAVO 

DESPROVIDO”. (TJRS, Agravo nº 70056538382, 11ª Câmara Cível, Rel. 

Desa. Kátia Elenise Oliveira da Silva. j. 02.10.2013). Nesta linha de 

intelecção, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que ausentes os requisitos 

primordiais para a concessão da tutela de urgência requestada, razão 

pela qual INDEFIRO-A. III – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. No que 

tange à inversão do ônus da prova, vislumbra-se que a relação entre as 

partes possui caráter consumerista, sendo, pois, tutelada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o 

ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o 

consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras 

ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6º, inciso VIII do 

CDC. Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da parte autora, 

DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à requerida 

trazer aos autos as provas que entender pertinentes. IV – DA AUDIÊNCIA 

DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa deste feito 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, 

para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 29 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000608-29.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS RESPLANDES DE SOUSA OAB - MT0013762A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ALVES GOVEIA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Cuida-se de ação de despejo c/c cobrança de 

alugueres e demais encargos c/c tutela de urgência ajuizada por 

SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO JOÃO BATISTA (SHSJB) em face de 

CAMILA ALVES GOVEIA VIEIRA, já qualificados nos autos. Narra a autora, 

em breve síntese, que entabulou contrato de locação de imóvel residencial 

com a requerida, cujo término ocorreu aos 30.06.2018. Todavia, embora 

notificada extrajudicialmente do não interesse em renovar o negócio, além 

da existência de parcelas pendentes de adimplemento, a demandada não 

desocupou a residência. Com essas considerações, postula pela 

concessão de tutela de urgência para que seja determinada a imediata 

desocupação do imóvel, nos termos do art. 59, § 1º e IX, da Lei nº 

8.245/91. I – DA TUTELA DE URGÊNCIA. De elementar conhecimento que a 

Lei nº 8.245/1991, em seu art. 59, § 1º dispõe que será possível a 

concessão de medida liminar nas ações de despejo independentemente da 

prévia oitiva da parte adversa, mas desde que prestada caução no valor 

equivalente a três (03) meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo um dos itens descritos nos incisos I a IX. Além 

disso, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou 

entendimento no sentido de que a concessão da medida liminar impõe a 

observância de três (03) requisitos: (a) a falta de pagamento; (b) a 

prestação de caução no valor equivalente a três (03) meses de aluguel; 

(c) a ausência de qualquer garantia locatícia. A corroborar, veja-se o 

seguinte precedente: “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – 

LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA – CAUÇÃO NÃO OFERECIDA – 

REQUISITO INDISPENSÁVEL – ART. 59, §1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91 – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão de 

liminar de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios, é 

estritamente necessário e indispensável que o locador comprove a 

existência de três requisitos: a falta de pagamento; a prestação de caução 

no valor equivalente a de três meses de aluguel e a ausência de qualquer 

garantia locatícia, nos termos do art. 59, § 1º, IX, Lei nº 8.245/91. Não 

prestando a caução exigida, o indeferimento da liminar é medida que se 

impõe”. (TJMT, AI 46098/2012, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha, j. 08.08.2012) Nesse panorama, exsurge-se dos autos, 

em análise perfunctória, elementos que corroboram a alegada 

inadimplência da requerida, mormente em razão da notificação extrajudicial 

encaminhada à própria, além de mensagens enviadas através do 

aplicativo WhatsApp. Entretanto, denota-se que a parte demandante não 

logrou êxito em preencher o segundo requisito, porquanto não foi ofertada 

caução, em dissonância à disposição legal e à orientação jurisprudencial. 

Registra-se que embora a parte requerente pleiteie pela substituição da 

caução pelos alugueis não pagos, tem-se que tal medida é impossível, 

especificamente porque a inadimplência já é um dos requisitos para a 

concessão da medida liminar. Por tais fundamentos, vislumbro que 

ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar 

perquirida, conforme estabelecido pela Lei nº 8.245/94 em seu art. 59, § 

1º, inciso IX, razão pela qual INDEFIRO a tutela de urgência. II – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Prosseguindo, DETERMINO a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu/MT, 29 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000566-77.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CARLOTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL FARIAS PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO VISTO, Trata-se de ação de manutenção de posse 

c/c pedido liminar ajuizada por IRACI CARLOTE em face de RAUL FARIAS 

PINTO, já qualificado nos autos. Argumenta a autora, em síntese, que 

detém a posse mansa e pacífica de uma área de terras de 13ha (treze 

hectares), sendo que o requerido estaria ameaçando invadir referido bem 

para realizar o plantio de lavoura, tendo, inclusive, aos 02.10.2018, 

procedido à derrubada de cercas e da mata existente na reserva. Nesse 

contexto, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a 

manutenção da posse da autora no imóvel caracterizado junto à inicial, 

sob pena de imposição de multa diária. Realizada audiência de justificação 

prévia, os autos permaneceram conclusos para apreciação do pleito 

liminar. I – DA TUTELA DE URGÊNCIA. De elementar conhecimento que a 

teoria de Ihering, adotada pelo Código Civil atual, vê, como posse, aquela 

atuação de alguém sobre determinada coisa, explorando-a e usando-a da 

maneira que só o proprietário o faria. Tal relação fática pode ser mais ou 

menos física, conforme a função econômica do bem e a maneira usual de 

exploração dele. O conceito, já traduzido pela técnica jurídica, foi assim 

externado pelo art. 1.196 do Código Civil, o qual preconiza que 

“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Posse, portanto, 

pode ser vista naqueles atos que se equivalem à exteriorização do 

domínio da coisa. É, dessa maneira, situação de fato, como bem explanado 

por Antenor Batista: “Assim, a posse se mostra uma situação de fato, em 

virtude da qual se tem o pé sobre a coisa, locução que exprime o poder 

material ou a relação física que se estabelece entre a pessoa e a coisa. 

Dessa forma, engendra-se sempre de um estado de fato, decorrente 

desta detenção material pela qual a pessoa traz em mãos a coisa ou a tem 

a seu sabor.” (in Posse, possessória, usucapião e ação rescisória, 2 ed., 

2004, São Paulo: Juarez, p. 3). Sendo, assim, situação de fato, de simples 

exercício de um dos direitos da propriedade, não há que ser arrimado em 

direito anterior. Será possuidor aquele que se mostrar empregando a coisa 

conforme a sua destinação comum, econômica ou não, exatamente como 

só o faria o proprietário, independentemente de justificação jurídica 

pretérita. Até certo ponto, cria-se verdadeira presunção em benefício do 

possuidor, no sentido de que, justamente nessa sua condição de 

possuidor – e, via de consequência, de aparente proprietário –, merece a 

proteção do Direito. Também por questões de política social e de ordem 

pública, protege-se a posse pela simples aparência de direito que se 

presume do possuidor, mesmo contrato o alegado proprietário, 

preservando-se aquela situação de fato até que de outra forma se 

demonstre juridicamente indevida. Neste sentido: “(…) mesmo que nenhum 

direito exista à posse, é ela protegida, até que o possuidor seja 

convencido por quem tenha melhor direito. (…) Portanto, numa segunda 

conclusão, poder-se-ia dizer que a posse se distingue da propriedade, 

mas o legislador, querendo proteger o proprietário, assegura o possuidor, 

até que se demonstre não ter ele a condição de dono. Tal proteção, que 

se estriba numa preocupação de harmonia social, é transitória e sucumbe 

diante da prova do domínio.” (obra citada, p. 17) E também que “essa ideia 

é a de que a posse obtém proteção por ser uma exteriorização do domínio. 

Assim, protegendo a posse, está o legislador, no mais das vezes, 

protegendo o proprietário, porque este é quem, no geral, desfruta a 

posse”. (obra citada, p. 54) O mandamento legal correspondente à 

conclusão desposa encontra sede no art. 1.210 do Código Civil, in verbis: 

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 

turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se 

tiver justo receio de ser molestado. § 1o O possuidor turbado, ou 

esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, 

contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem 

ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse. § 2o Não 
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obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, 

ou de outro direito sobre a coisa.” Analisando a questão da proteção 

possessória sob a perspectiva processual, impõe-se, de início, a análise 

do disposto no art. 561, do NCPC: “Art. 561 – Incumbe ao autor provar: I – 

a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da 

turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.” 

Embasado nas orientações trazidas pelos arts. 1.196 e seguintes do 

Código Civil, o diploma processual estabelece quais os requisitos 

necessários ao deferimento da pretensão possessória. Exige, então, a 

comprovação da posse do autor, da turbação ou do esbulho praticado 

pelo réu, bem como da data dessa agressão, justamente para a 

diferenciação entre posse nova e posse velha – essa última única 

merecedora da proteção liminar (NCPC, art. 558) –, além de, ao final, a 

limitação, ainda ocorrente, ao exercício da posse. Partindo-se dessa 

premissa, ao menos em cognição sumária, não verifico a presença dos 

requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência 

perseguida pela autora. E o primeiro argumento a dar legitimidade a tal 

conclusão encontra sustentáculo no fato de que as afirmações 

dispensadas na peça vestibular não convergem com o que se extrai das 

provas materiais e dos testemunhos colhidos em audiência de justificação 

prévia. Como visto, a própria autora afirma que embora tenha exercido a 

posse da referida parcela de terras há vários anos atrás, atualmente 

reside em outra localidade e não mais laborou ou viveu na área em 

questão, consoante exsurge-se das declarações abaixo: “(...) eu moro 

nesse imóvel há 24 (vinte e quatro) anos, criei todos os meus filhos lá e ai 

começaram a entrar (...) primeiro entrou o Beja e falou que uma parte era 

dele, passado um tempo que meu pai tinha falecido o dois requeridos 

começaram a entrar (...) lá são 136ha (cento e trinta e seis hectares) (...) 

lá moravam eu, meu marido e os meus filhos (...) eles derrubaram a casa e 

me deixaram na rua (...) esse imóvel não é meu e sim do Reginaldo, mas 

eu pagava o imposto (...) esse Reginaldo estava lá nesse imóvel antes da 

gente chegar e eu pagava imposto para o Eudes José Ribeiro e o 

Arnaldinho da Funerária (...) nós trabalhávamos para esse Reginaldo, mas 

ele não nos pagou e deixou a gente ficar em cima da terra (...) ninguém 

nunca foi lá falar reivindicar a propriedade (...) eles começaram a entrar lá 

há pouco mais de um mês (...) eles me disseram que lá a propriedade era 

deles, que havia uma ordem da juízo para eles estarem lá (...) lá eu crio 

galinha (...) o requerido derrubou a minha casa e estou morando em outro 

imóvel porque eu fiquei sem onde morar (...) eles derrubaram essa casa 

há uns 10 (dez) anos (...) diz que a terra era do Benjamin, mas eu 

trabalhava para o Reginaldo (...) eu já entrei com uma ação contra o Raul 

(...) essa é a mesma área da ação que eu perdi contra o Raul (...) não 

tinha conhecimento que o Raul tinha ação contra o Dr. Benjamin (Beja) (...) 

a casa que eu moro agora é alugada (...) onde o trator do Raul está 

trabalhando dá mais de 1km da minha casa (...) a casa que eu morava foi 

derrubada há uns 10 (dez) anos, e agora eu aluguei uma outra casa (...) 

mês passado ninguém derrubou minha casa (...) mês passado eles 

entraram, trocaram o arame de lugar, trocaram a estrada onde nós 

trabalhávamos (...) a área estava cercada, mas tiraram o arame e a do 

Benjamin tinha um arame, mas só num pedacinho (...) eu não tenho 

nenhum contrato, eu só pagava IPTU (...) não sei se essa área do 

Reginaldo foi a leilão público (...) não sei se o Benjamin arrematou essa 

área (...)”. (Depoimento pessoal, Iraci Carlote) Não bastasse, as demais 

declarações colhidas corroboram que a autora não encontra-se em posse 

do imóvel mencionada na peça de ingresso, senão vejamos: “(...) eu moro 

próximo à D. Iraci (...) a D. Iraci mora acima da ponte, na alameda monção 

dourado (...) não tenho conhecimento de tentativa de derrubada de cerca 

onde a D. Iraci mora nem em outro local que ela diz ser dela (...) eu sei que 

a D. Iraci morou pra baixo de onde ela mora atualmente, onde tem um 

padrãozinho (de energia) (...) por volta dos anos 2000 eu brincava com os 

filhos dela naquele local (...) eu mudei para Rondonópolis e quando eu 

retornei, há uns 12 (doze) anos, a D. Iraci não morava mais naquele local 

(...)”. (Testemunha Diego dos Santos Oliveira) “(...) nessa época da 

derrubada da cerca eu não morava mais na cidade, mas eu me lembro, de 

criança, que a D. Iraci morava nesse local onde foi derrubada a casa (...) 

atualmente eu moro próximo à D. Iraci e não houve nenhuma derrubada de 

cerca (...) quando eu era criança a D. Iraci morava no lote que fazia divisa 

com o lote da minha avó (...) eu não sei porque a D. Iraci saiu daquele 

local, porque eu fui embora em 2005 e voltei apenas em 2016 (...) 

atualmente ele não tem mais a posse daquele lote que ela morava (...)”. 

(Informante Marcelayne Eugenia dos Santos) “(...) eu sou amiga da D. Iraci 

há bastante tempo, porque eu moro naquela região desde quando nasci 

(...) a D. Iraci morava na casa que foi destruída (...) essa casa foi 

destruída há um bom tempo (...) quando foi destruída a casa ela passou a 

morar em um casa mais a frente (...) lá é como uma vila (...) essa casa que 

ela passou era do Aurélio (...) derrubaram cerca e entraram com máquina 

onde a D. Iraci morava antes (...) eu não vi nada (...)”. (Informante Sirlene 

Santana Alves) Deste modo, porque não comprovada a posse exercida 

pela autora sobre o bem imóvel e, por corolário, a ausência dos requisitos 

autorizadores, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada pela requerente. II 

– DEMAIS DISPOSIÇÕES. No mais, DETERMINO a remessa deste feito ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos termos do artigo 

334 do novel Código de Processo Civil, presidida por conciliador/mediador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos. PROCEDA-SE à nova intimação do 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novo Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335, do NCPC. 

Havendo desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da 

audiência (NCPC, § 5º do art. 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do artigo 334, § 8º do NCPC, ainda, que não sendo contestada 

a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo autor (NCPC, art. 344). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 29 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000421-21.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000421-21.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Considerando 

que a parte executada no petitório de id. 15411694, não se opõe a 

execução promovida pelo exequente, por corolário lógico, HOMOLOGO os 

valores apresentados pela exequente e determino a EXPEDIÇÃO de 

Requisição de Pequeno Valor (RPV), atentando-se ao provimento 

11/2017-CM, e, instruindo-o com os documentos necessários, em favor do 

exequente, encaminhando, em seguida, ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu 

– MT, 25 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-70.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

IZANILDES FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000129-70.2017.8.11.0014. REQUERENTE: IZANILDES FERNANDES DE 

SOUSA, JOSE ANTONIO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, Intimem-se as partes 

sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Certificado nos autos o decurso do referido prazo 

sem manifestação ou requerimento, arquivem-se com as anotações e 

baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 25 de 

outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-13.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ALVES VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE NORONHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010155-13.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA HELENA ALVES VIEIRA 

EXECUTADO: ELIANE NORONHA VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 

(trinta) dias, a fim de que durante esse período seja informado novo 

endereço da parte promovida. Destarte, não havendo qualquer causa que 

obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, 

na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 25 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-87.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERENTE)

ELTON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE MARTINS DE PAULA FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000005-87.2017.8.11.0014. REQUERENTE: ELTON PEREIRA DA SILVA - 

ME, ELTON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ROSILENE MARTINS DE 

PAULA FERREIRA VISTO, Certificada a tempestividade, RECEBO o 

recurso, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95 e, em tempo, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte recorrente, eis que 

preenchidos os requisitos legais. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 

os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 29 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-55.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR DALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE FERREIRA DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000270-55.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ORLANDO CESAR DALBERTO 

REQUERIDO: FABIO JOSE FERREIRA DE MELO VISTO, De início, 

registra-se o disposto no art. 9º, inciso I, do Provimento nº 29/2014-CM, in 

verbis: “Art. 9º. São atribuições do Juiz Leigo: I – No Juizado Especial 

Cível: a) dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas 

e determinando a realização de outra que entenda necessárias; b) presidir 

audiências de conciliação e de instrução e julgamento, buscando sempre a 

composição amigável do litígio; c) proferir decisão que reputar mais justa e 

equânime, submetendo-as à homologação do Juiz Togado. (...)”. Desta 

exegese, considerando que ao Juiz(a) Leigo(a) compete a apreciação 

quanto à produção de provas e a presidência das audiências de instrução 

e julgamento, e, ainda, o julgamento antecipado da lide, se o caso, 

REMETAM-SE os autos à apreciação da Juíza Leiga credenciada a este 

Juizado Especial Cível para as providências que entender pertinentes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 29 de outubro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000302-60.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY OLIVEIRA XAVIER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000302-60.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS EXECUTADO: 

SUELY OLIVEIRA XAVIER VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por A DE SOUZA DIAS E DIAS LTDA 

em face de SUELY OLIVEIRA XAVIER, todos devidamente qualificados nos 

autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 29 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000055-16.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER QUEIROZ MACEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE SOUZA BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000055-16.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: VALTER QUEIROZ MACEDO 

EXECUTADO: NIVALDO DE SOUZA BRITO VISTO, Ante o teor da certidão 

de id 16124472, intime-se o exequente pela derradeira vez para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo o que entender lhe 

seja de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 29 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-53.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINO JOSE RIBEIRO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010109-53.2016.8.11.0014. REQUERENTE: LAUDELINO JOSE RIBEIRO 

REIS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Intimem-se as partes sobre o retorno 

dos autos, bem como para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Certificado nos autos o decurso do referido prazo sem manifestação 

ou requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 29 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-81.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DOMINGOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BARRA MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010230-81.2016.8.11.0014. REQUERENTE: GERALDO DOMINGOS 

SOBRINHO REQUERIDO: BARRA MOTOS LTDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTO, Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Certificado nos autos o decurso do referido prazo sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 29 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-70.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA SENA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010233-70.2015.8.11.0014. REQUERENTE: NEIDE MARIA SENA MIRANDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Considerando o cumprimento da condenação imposta, conforme ID 

n.º 15636599. EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da 

quantia depositada nestes autos, diretamente na conta indicada pela 

promovente, no ID n. 15789594. Após, cumpridas todas as deliberações, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu-MT, 30 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-48.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJIVAN DA SILVA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000124-48.2017.8.11.0014. REQUERENTE: ADEJIVAN DA SILVA 

BASTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTO, Considerando o 

cumprimento da condenação imposta, conforme ID n.º 15867595. 

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da quantia depositada 

nestes autos, diretamente na conta indicada pela promovente, no ID n. 

16086938. Intime-se pessoalmente o promovente do levantamento do 

respectivo alvará. Após, cumpridas todas as deliberações, ao arquivo 

com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu-MT, 30 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-90.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS GONCALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA OAB - MT16800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010210-90.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: MANOEL MESSIAS 

GONCALVES DE OLIVEIRA EXECUTADO: OI MOVEL S.A VISTOS, 

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela 

executada OI MÓVEL S/A, conforme depreende-se do id 14991710. 

Assim, estando preenchidos os requisitos legais, RECEBO a impugnação a 

execução. INTIME-SE a parte impugnada para manifestar no prazo legal. 

Após voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 30 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-74.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE ELIAS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000508-74.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

JAQUELINE ELIAS PEREIRA DOS SANTOS VISTO, Considerando o teor da 

ata de audiência de conciliação de id 16229807, a parte autora postulou 

pela dilação de prazo, a fim de diligenciar na busca do endereço 

atualizado da parte adversa. Destarte, não havendo qualquer causa que 

obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido de dilação de prazo, na 

forma requerida, pelo período de 30 (trinta) dias. Após o transcurso 

temporal, intime-se a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 31 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-81.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DOMINGOS SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BARRA MOTOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010230-81.2016.8.11.0014. REQUERENTE: GERALDO DOMINGOS 

SOBRINHO REQUERIDO: BARRA MOTOS LTDA, ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTO, Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Certificado nos autos o decurso do referido prazo sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 29 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-49.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000348-49.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MARISTELA FERREIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI VISTO, 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e 

indenização por danos morais, em que fora requerido pedido de tutela de 

urgência incidental, por MARISTELA FERREIRA DE FREITAS, em face de 

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI, ambos qualificados nos autos. Narra 

em síntese, a autora que em julho/2015, ingressou no curso de pedagogia 

junto à requerida, e no mês de setembro/2015, passou a ser bolsista do 

PROUNI, ocorre, que a requerida venha realizando cobranças 

relativamente as taxas de rematrícula do curso, em que foram cobrados 

até o presente momento um valor de R$ 1.969,70 (um mil novecentos e 

sessenta e nove reais e setenta centavos). Aduz ainda, que a filial 

presencial da requerida na qual a autora entregava as atividades físicas 

bem como realizava as avaliações, encerrou suas atividades, deixando-a 

sem os serviços contratados previamente, consequentemente deixando a 

mesma de concluir o curso no final do presente ano. Narra ainda, que 

procurou solucionar os problemas ocorridos junto a requerida e não 

obteve êxito. Não restando outra alternativa a requerente procurou o 

CEJUSC desta comarca na data de 17.07.2018, requerendo o 

ressarcimento dos valores pagos à título de rematrícula, bem como o 

oferecimento dos serviços pertinentes para conclusão do curso de 

Pedagogia, bem como o pagamento de indenização por danos morais, 

ocorre que a audiência realizada entre a autora e ré restou infrutífera sem 

nenhum acordo entre as partes. Neste sentido, pugna a parte autora a 

tutela incidental de urgência, no sentido que a requerida abra a 

oportunidade para que a autora termine o curso de pedagogia iniciado em 

2015, em sua forma on-line, bem como realize provas e demais atividades 

presenciais em outra instituição de ensino, sem qualquer custo adicional à 

Autora, ante o fechamento do polo de ensino mais próximo da residência 

da requerente. Pois bem. De início, é consabido que para a concessão da 

tutela de urgência faz-se imprescindível a demonstração da probabilidade 

do direito pretendido e a comprovação do perigo de dano ou risco ao 

deslinde do feito. Essa é a dicção do artigo 300 do novo Código de 

Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, da 

análise perfunctória das provas colacionadas ao feito, verifica-se que os 

argumentos lançados pela parte autora e os documentos juntados aos 

autos permitem, ao menos em uma análise perfunctória dos autos, a 

concessão da tutela de urgência almejada. Isto porque, em apreço às 

alegações firmadas pelo requerente em sua peça inaugural, evidencia-se 

que realmente, a universidade ré encerrou suas atividades no polo 

presencial da cidade de Primavera do leste/MT, sem ao menos 

providenciar outros meios para que a autora e os demais alunos, 

concluíssem os cursos ofertados naquele polo pela ré. Ademais, verifico 

que a requerida em sua contestação ao menos, contestou os fatos 

alegados pela autora em sua inicial. Logo, tem-se que o fumus boni iuris 

encontra-se evidente pelo fato de que a autora, é aluna da universidade 

requerida, e se vê impedida de realizar as atividades e provas de maneira 

presencial, bem como ter acesso ao portal do aluno, para realizar as 

atividades on-line exigidas. Por sua vez, o periculum in mora está presente 

diante de que a demora, irá atrasar ainda mais a conclusão do curso de 

pedagogia, bem como ocasionará a tardia inserção no mercado de 

trabalho, uma vez que a requerente encontra-se desempregada, podendo 

ainda, perder a sua bolsa junto ao programa PROUNI. Sendo assim, 

cumpre mencionar que resta comprovada a prova inequívoca e o dano 

irreparável ou de difícil reparação, conforme exige o artigo 300 do NCPC, 

pois, de acordo com o que consta nos autos, a autora não consegue ter 

acesso ao portal do aluno, ante o encerramento do acesso da mesma ao 

portal do aluno, bem como encerramento das atividades da requerida no 

polo presencial da cidade de Primavera do leste/MT. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento 

da antecipação da tutela de forma incidental. Advirto apenas que o direito 

que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pela parte autora. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pela parte requerente é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da 

tutela incidental para DETERMINAR a que a universidade requerida libere o 

acesso da aluna em sua forma on-line, para realizara atividades e provas, 

bem como providencie que a mesma realize as atividades e provas 

presenciais em alguma outra instituição de ensino ou local apropriado, na 

cidade de Primavera do leste/MT ou em Rondonópolis/MT, afim de a autora 

termine o curso de Pedagogia iniciado em 2015. INTIME-SE a parte 

reclamada, para que cumpra a presente decisão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 24 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-88.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000423-88.2018.8.11.0014. REQUERENTE: VALDECI BATISTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), OI MOVEL S.A 

VISTO, Cuida-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por 

danos morais, em que fora requerido pedido de tutela de urgência 

incidental, por VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA, em face de OI MÓVEL S.A 

e TELEMAR NORTE LESTE S.A., ambos qualificados nos autos. Narra em 

síntese, a autora que é cliente da empresa requerida no plano “OI Total”, 
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desde a data de 08 de junho de 2017, onde o contrato previa apenas os 

serviços de telefonia fixo e internet. Assevera que após contato telefônico 

da empresa requerida, lhe foi oferecido um plano de telefonia móvel, no 

valor de R$ 47,90 (quarenta e sete reais e noventa centavos), que foi 

aceito. Aduz ainda, que depois de contratar o serviço de telefonia móvel, 

verificou que o mesmo não tinha cobertura de serviço móvel na região da 

cidade de Poxoréu/MT. Aduz que entrou várias vezes em contato com a 

requerida e o problema não foi resolvido, chegando inclusive a entrar em 

contato com a ANATEL, mas mesmo assim não houve solução. Relata que 

continua pagando valor de R$ 47,90, por um serviço inexistente, que é 

cobrado. Diz ainda, a requerida começou a cobrar de forma conjunta na 

mesma fatura os serviços de internet, telefonia fixa e telefonia móvel, e 

que na data de 18 de outubro de 2018, a empresa requerida deixou de 

fornecer os serviços de internet e telefonia fixa em sua residência devido 

à falta de pagamento, ocorre que a autora não tem condições de fazer o 

pagamento do serviço efetivamente utilizado que seria o de internet fixa e 

telefonia fixa, pelo fato de vim conjuntamente na mesma fatura a cobrança 

da telefonia móvel. Por fim, requer a autora a tutela de urgência incidental, 

para que sejam repartidas as faturas do plano de telefonia móvel, bem 

como o da telefonia fixa e internet, para que a autora possa realizar o 

pagamento das quantias efetivamente devidas. Pois bem. De início, é 

consabido que para a concessão da tutela de urgência faz-se 

imprescindível a demonstração da probabilidade do direito pretendido e a 

comprovação do perigo de dano ou risco ao deslinde do feito. Essa é a 

dicção do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Com efeito, da análise perfunctória das provas 

colacionadas ao feito, verifica-se que os argumentos lançados pela parte 

autora e os documentos juntados aos autos permitem, ao menos em uma 

análise perfunctória dos autos, a concessão da tutela de urgência 

almejada. Isto porque, em apreço às alegações firmadas pela autora, a 

mesma desejar pagar pelos serviços realmente prestados, não podendo a 

mesma ficar sem os serviços de telefonia fixa e internet, pelo fato de que 

na mesma fatura é cobrado todos conjuntamente. Ademais, os serviços 

de internet e telefonia fixa nos tempos atuais, é de extrema necessidade, 

onde as pessoas do mesmo grupo familiar usam para se manterem em 

contato a todo tempo. Logo, tem-se que o fumus boni iuris encontra-se 

evidente pelo fato de o serviço de telefonia móvel não ter cobertura na 

cidade de Poxoréu/MT bem como, a autora deseja pagar pelos serviços 

realmente prestados. Por sua vez, o periculum in mora está presente 

diante de que a não utilização dos serviços OI fixo e Internet, causará 

grandes transtornos a autora, que precisa entrar em contato com seu filho 

que cursa faculdade em outra cidade, bem como o seu marido necessita 

do telefone fixo, vez que seus clientes entram em contato por tal meio. 

Analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos documentos 

atrelados à inicial, conclui-se que estão presentes os requisitos 

necessários ao deferimento da antecipação da tutela de forma incidental. 

Advirto apenas que o direito que aqui se reconhece é aquele derivado de 

uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma simples 

plausibilidade do direito invocado pela parte autora. Não se quer confiar a 

essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido por uma 

cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, 

apenas que o direito alegado pela parte requerente é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação 

dos efeitos da tutela incidental para DETERMINAR a repartição das faturas 

dos planos de telefonia móvel, bem como da telefonia fixa e internet, para 

que a mesma possa realizar o pagamento das quantias realmente devidas. 

INTIME-SE a parte reclamada, para que cumpra a presente decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 25 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010063-35.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENCIA VALEJO DA CHAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALVES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010063-35.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: LAURENCIA VALEJO DA 

CHAGA EXECUTADO: LUCAS ALVES LIMA VISTO, Cuida-se de 

cumprimento de sentença intentada por LAURÊNCIA VALEJO CHAGA em 

face LUCAS ALVES LIMA, ambas devidamente qualificadas nos autos. Na 

certidão de id 16143643, a exequente pugna pela a penhora de 30% do 

salário do executado, bem como, não sendo aceita a penhora salarial, que 

o Sr. Oficial de Justiça proceda a descrição dos bens existentes na 

residência do executado passíveis de penhora. Pois bem. I – DA 

PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO De início, considerando o pedido 

pela penhora sobre 30 % do salário do executado, entendo que o mesmo 

não merece deferimento, pois, tratando-se de verbas de natureza salarial, 

o artigo 833, do Novo Código de Processo Civil, determina a 

impenhorabilidade de tais valores. “Art. 833. São impenhoráveis: IV - os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a 

quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos; 2o O disposto nos incisos IV e X do caput 

não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação 

alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias 

excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a 

constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. “ 

Observa-se que a novel legislação processual, criou exceções à regra da 

impenhorabilidade salarial, em que somente será admitida a penhora do 

salário em duas situações, quais sejam a) para pagamento de pensão 

alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta 

vezes) o valor do salário mínimo, o que não é o caso dos autos. Ademais, 

consigno que a impenhorabilidade salarial é medida que preserva o 

patrimônio mínimo do devedor e tutela a dignidade da pessoa humana, com 

os recursos financeiros necessários para a sobrevivência do executado 

e de sua família. Posto isso, INDEFIRO o pedido de penhora sobre parte 

dos vencimento do executado. II – INDICAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO 

PELO OFICIAL DE JUSTIÇA Entendo que que o requerimento, não deve 

prosperar, pois tal diligência incumbe a parte exequente em envidar 

esforços no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de 

penhora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de indicação de bens do 

executado pelo Sr. Oficial de Justiça. Desta feita, intime-se a exequente 

para requerer o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 29 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-54.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA MARINA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000089-54.2018.8.11.0014. REQUERENTE: MARINALVA MARINA 

PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPARAÇÃO DE DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por 

MARINALVA MARINA PEREIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, devidamente qualificados nos autos. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 9099/95. 

Fundamento e decido. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do 
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Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, 

em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável 

duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício, bem como todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Alega a parte requerente que é consumidora da 

empresa ré, por meio da UC unidade consumidora de n.º 6/162875-9, e 

que na data de 28/02/2018 foi realizado corte indevido em seu padrão de 

energia, sem nenhuma notificação prévia da suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, bem como, alega que todas as ultimas faturas estavam 

todas com os pagamentos realizados. A empresa ré, por sua vez, em 

sede de contestação alega preliminarmente a incompetência do Juizado 

Especial, aduzindo a necessidade de realização de prova pericial no 

medidor de energia elétrica da requerente, pois argumenta que realizou 

vistoria técnica na UC 6/162875-9, onde foi encontrado irregularidades na 

leitura de medição, em que originaram a emissão de fatura em junho/2017 

no valor de R$ 102,03 (cento e dois reais e três centavos), e por fim, 

alega que a promovente foi notificada de todos os atos praticados pela 

requerida. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada 

entre a parte requerente e a requerida se trata de típica relação de 

consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e 

a primeira no de consumidora. Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se 

ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele 

que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde 

objetivamente. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se 

alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou 

serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos 

danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço 

este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, 

sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que, o 

descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos 

causados. Ademais a energia é, na atualidade, um bem essencial à 

população, constituindo-se serviço público indispensável subordinado ao 

princípio da continuidade de sua prestação. Os artigos 22 e 42 do Código 

de Defesa do Consumidor aplicam-se às empresas concessionárias de 

serviço público. O artigo 22 da referida Lei assim dispõe: Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Assim, podemos concluir que a efetiva proteção ao consumidor 

encontra ressonância no princípio geral da vulnerabilidade que, em última 

análise, busca garantir o princípio da isonomia, dotando os mais fracos de 

instrumentos que se lhes permitam litigar em condições de igualdades 

pelos seus direitos, seguindo a máxima de que a democracia nas relações 

de consumo significa tratar desigualmente os desiguais na exata medida 

de suas desigualdades, com o único fito de se atingir a tão almejada 

justiça social, por meio do equilíbrio nas relações de consumo. Ressalte-se 

que esta vulnerabilidade refere-se não apenas a fragilidade econômica do 

consumidor, mas também técnica. Eis o entendimento jurisprudencial 

dominante: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

PRECEDENTES DA CORTE – 1. Dúvida não mais existe no âmbito da Corte 

no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes. 2. A 

inversão do ônus da prova está no contexto da facilitação da defesa, 

sendo o consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, dependendo, portanto, de circunstâncias 

concretas, a critério do Juiz. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ – 

RESP 541813 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito – DJU 

02.08.2004 – p. 00376) JCDC.6 JCDC.6.VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO 

DE CONSUMO CONFIGURADA – Inversão do ônus da prova embasada no 

Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VIII). Possibilidade. 

Hipossuficiência técnica do consumidor. Caracterização. Faculdade da 

produção de prova pelo banco agravante. Ciência das conseqüências da 

sua não realização. Recurso desprovido. (TAPR – AG 0258398-6 – 

(207550) – Curitiba – 10ª C.Cív. – Rel. Juiz Macedo Pacheco – DJPR 

06.08.2004) JCDC.6 JCDC.6.VIII. Com efeito, à hipótese em testilha 

aplica-se as disposições da lei consumerista, comparecendo a requerida 

como fornecedora de serviços e o requerente como consumidor final, 

razão pela qual, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 22 do Código 

de Defesa do Consumidor, responde de forma objetiva pelos danos 

causados ao requerente, sendo suficiente a prova da existência do fato 

decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado 

nos autos. Como dito alhures, pretende a parte promovente o 

ressarcimento dos danos morais por ela experimentados, em razão do 

corte indevido do fornecimento de energia elétrica referente à unidade 

consumidora de sua residência. A questão controvertida cinge-se à 

providência coercitiva adotada pela parte promovida referente ao 

desligamento da energia elétrica na unidade consumidora da parte 

requerente em dissonância com a legislação aplicável à espécie. A parte 

promovida, em sede contestatória, aduz que o corte foi feito legalmente, 

ante a inexistência de pagamento, da fatura do mês de Junho/2017, no 

valor de R$ 102,03 (cento e dois reais e três centavos) que foi gerada em 

razão da irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica. Ademais, 

cumpre mencionar que a requerida alega que a autora realizou um 

contrato de parcelamento, da fatura do mês junho/2017, em 06 (seis) 

parcelas de R$ 17,01 (dezessete reais e um centavo), mas não 

comprovou nos autos, com juntada de contrato de parcelamento realizado 

entre a autora e a empresa ré, apenas apresentou extrato de 

parcelamento oriundo do próprio site da ré, bem como não apresentou 

nenhum meio probatório que demonstre que a promovente foi notificada 

das supostas irregularidades em seu medidor, ou até mesmo notificada da 

interrupção do serviço de energia elétrica. Ainda, a própria ré em sua 

contestação alega que a requerente estava ciente da possibilidade a 

suspensão da energia elétrica na referida Unidade Consumidora, aduzindo 

que a fatura que ocasionou o corte no fornecimento de energia elétrica foi 

uma das que gerou o parcelamento qual seja a de referência de 

Dezembro/2017, porém a fatura apresentada pela empresa requerida 

refere-se a pessoa estranha a lide, bem como se denota a Unidade 

Consumidora do munícipio de Nobres/MT, não tendo relação com a UC 

discutida nos autos. Portanto, constato por meio do conjunto probatório 

contido nos autos, que a requerida falhou na prestação de seus serviços, 

expondo a requerente a situação vexatória, que lhe causaram um 

profundo aborrecimento e transtornos, sendo certo que nos dias atuais, a 

energia elétrica é essencial para a vida a humana. Sob esse prisma, 

sendo verossímil a alegação da consumidora, há que se facilitar sua 

defesa em juízo, na forma do artigo 6º, VII, do Código de Defesa do 

Consumidor, ressaltando que o ônus de comprovar a regular notificação 

incumbe à empresa demandada. Não obstante, restou sobejamente 

demonstrado que o corte foi realizado dentro do período concedido para 

pagamento, fato que denota o defeito na prestação do serviço. Logo, 

evidente o dano impingido ao consumidor diante da suspensão inadvertida 

de energia elétrica. Lado outro, o dano moral é patente, uma vez que o 

desligamento se processou a revelia de qualquer aviso. Assim, há que se 

estabelecer, formalmente, a responsabilidade da prestadora de serviço 

pelo comportamento desidioso e desrespeitoso com a consumidora. 

Aconselhável, assim, a imposição de sanções pecuniárias destinadas a 

cessar, de forma efetiva, a praxe nefasta da desconsideração 

hipossuficiente. A relação de consumo demanda diligência e o integral 

cumprimento das obrigações contratuais e legais, com a imediata correção 

de eventuais distorções. Portanto, os pressupostos da responsabilidade 

civil restam indubitavelmente configurados. Vejamos: 1. Ação ou omissão 

voluntária: manutenção na unidade consumidora da autora em dissonância 

com as determinações regulamentares; 2. Culpa do agente: na modalidade 

de negligência, caracterizada pela inobservância dos deveres contratuais 

e legais; 3. Relação de Causalidade: decorre da constatação de 

necessidade de manutenção da rede interne de abastecimento; 4. Dano: O 

dano moral está consubstanciado na insatisfação pessoal e nos 

incômodos decorrentes do ato ilícito. Configurada a obrigação de 

indenizar, passo a análise do valor reparatório, nos seguintes termos: 1. 

Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa: o dano moral 

limitou-se à esfera pessoal, não produzindo consequências externas 

irreversíveis; 2. Intensidade do ânimo de ofender: a certeza da ausência 

de responsabilização pelo comportamento desidioso com o consumidor é 

patente; 3. Posição social da ofendida: a reclamante é professora. 

Portanto, ainda que não haja prova da situação financeira, presume-se 

ostentar mediano padrão de renda, consoante as regras de experiência 

comum (Lei nº 9.099/95, art.5º); 4. Capacidade financeira do ofensor: 
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tratando-se de concessionária de serviço elétrico de grande porte, 

presume-se, pelas regras de experiência comum (Lei nº 9.099/95, art.5º), 

possuir elevado poder financeiro. Portanto, sopesando os critérios supra 

delineados, fixo o quantum indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

por reputar exprimir expressão consentânea ao dano causado, impedindo 

o enriquecimento ilícito, mas permitindo a reparação e desestimulando a 

recidiva. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de danos morais, valor acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da data da citação, conforme prevê artigo 405 do 

Código Civil, e correção monetária, desde o arbitramento, nos termos da 

súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Deixo de condenar a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim 

dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 23 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-58.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV PUBL DO MUN POXOREO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000328-58.2018.8.11.0014. REQUERENTE: OFERTAO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP, ADOLFO FERNANDES CATALA NETO 

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV PUBL DO MUN 

POXOREO VISTO, Trata-se de ação de cobrança ajuizada por OFERTÃO – 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL 

LTDA - EPP em face de ASSEMP – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS, em que após julgada a ação, as partes informaram a 

realização de acordo. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. No id 1564246, consta que as partes 

entabularam acordo, nota-se que o direitos das partes é disponível, e o 

acordo encontra-se formalmente perfeito, de modo que a homologação do 

mesmo é medida imperiosa. Diante do exposto, HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes, 

e, DECLARO EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, 

em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 23 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-05.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS PEREIRA RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000144-05.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: ISAIAS 

PEREIRA RAMOS VISTO, Trata-se de ação reclamação de cobrança 

apresentada por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME em face de 

ISAIAS PEREIRA RAMOS, já qualificados nos autos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – DA REVELIA. De elementar conhecimento que nas ações que 

tramitam sob o rito da Lei nº 9.099/1995, a não apresentação de 

contestação pela parte demandada enseja, de imediato, a sua revelia, 

presumindo-se verdadeiros os fatos deduzidos pelo requerente na peça 

de ingresso. Portanto, não apresentada contestação, em que pese 

regularmente citada e intimada a parte requerida, com fundamento no art. 

20, da Lei nº 9.099/95, DECRETO a revelia da parte ré. II – DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. O deslinde da controvérsia não 

carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e 

economia processual conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide, nos termos do permissivo legal constante art. 355, 

inciso I, do NCPC. III – MÉRITO. Através da presente demanda, pretende o 

requerente o recebimento do valor devido pela parte requerida, que 

resultou na importância de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais). 

Com efeito, o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos 

do direito pleiteado pela parte autora é da parte ré, devendo utilizar-se de 

todos os meios legais para desconstituir a relação jurídica existente e os 

valores pleiteados, segundo preconiza o art. 373, inciso II, do NCPC. 

Todavia, na espécie, a parte demandada foi declarada revel, de tal sorte 

que não produziu nenhuma prova que buscasse a desconstituição do 

negócio jurídico havido entre as partes. De fato, os documentos que 

embasam a demanda são válidos e eficazes, ante a ausência de 

contraposição pela parte ré daqueles fundamentos aduzidos pela parte 

demandante. Logo, o pedido formulado na inicial merece procedência. 

Nesta linha de intelecção, tenho como provada a dívida na quantia R$ 

460,00 (quatrocentos e sessenta reais), proveniente da venda de 

produtos, consoante atestam os recibos que instruem a inicial. IV – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC 

JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR a parte ré ao pagamento do 

valor R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), quantia que deverá ser 

acrescida de juros legais de 1% e corrigida monetariamente pelo INPC 

desde a citação. SEM custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de 

praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 

de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-27.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOURA BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000052-27.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

ADRIANO MOURA BARBOSA VISTO, Trata-se de ação reclamação de 

cobrança apresentada por A DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME em face 

de ADRIANO MOURA BARBOSA, já qualificados nos autos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA REVELIA. De elementar conhecimento que 

nas ações que tramitam sob o rito da Lei nº 9.099/1995, o não 

comparecimento da parte requerida à qualquer audiência designada, sem 

causa justificativa, enseja, de imediato, a sua revelia, presumindo-se 

verdadeiros os fatos deduzidos pelo requerente na peça de ingresso. 

Portanto, ausente o demandado na solenidade, em que pese regularmente 

citado e intimado, com fundamento no art. 20, da Lei nº 9.099/95, 

DECRETO a revelia da parte ré. II – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória. Assim, 

atenta aos princípios da brevidade e economia processual conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

permissivo legal constante art. 355, inciso I, do NCPC. III – MÉRITO. Através 

da presente demanda, pretende a requerente o recebimento do valor 

devido pela parte requerida, que resultou na importância de R$ 800,00 

(oitocentos reais). Com efeito, o ônus de provar fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito pleiteado pela parte autora é da 

parte ré, devendo utilizar-se de todos os meios legais para desconstituir a 

relação jurídica existente e os valores pleiteados, segundo preconiza o 

art. 373, inciso II, do NCPC. Todavia, na espécie, a parte demandada foi 
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declarada revel, de tal sorte que não produziu nenhuma prova que 

buscasse a desconstituição do negócio jurídico havido entre as partes. De 

fato, os documentos que embasam a demanda são válidos e eficazes, 

ante a ausência de contraposição pela parte ré daqueles fundamentos 

aduzidos pela parte demandante. Logo, o pedido formulado na inicial 

merece procedência. Nesta linha de intelecção, tenho como provada a 

dívida na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), proveniente da venda 

de produtos, consoante atestam os recibos que instruem a inicial. IV – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC 

JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR a parte ré ao pagamento do 

valor R$ 800,00 (oitocentos reais), quantia que deverá ser acrescida de 

juros legais de 1% e corrigida monetariamente pelo INPC desde a citação. 

SEM custas e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55, da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido pelas 

partes, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de praxe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 23 de outubro de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-20.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DIAS BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000143-20.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: JOAO 

DIAS BARBOSA VISTO, Trata-se de ação reclamação de cobrança 

apresentada por A DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA ME em face de JOÃO 

DIAS BARBOSA, já qualificados nos autos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. 

I – DA REVELIA. De elementar conhecimento que nas ações que tramitam 

sob o rito da Lei nº 9.099/1995, o não comparecimento da parte requerida 

à qualquer audiência designada, sem causa justificativa, enseja, de 

imediato, a sua revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos deduzidos 

pelo requerente na peça de ingresso. Portanto, ausente o demandado na 

solenidade, em que pese regularmente citado e intimado, com fundamento 

no art. 20, da Lei nº 9.099/95, DECRETO a revelia da parte ré. II – DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. O deslinde da controvérsia não 

carece de dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e 

economia processual conheço diretamente do pedido julgando 

antecipadamente a lide, nos termos do permissivo legal constante art. 355, 

inciso I, do NCPC. III – MÉRITO. Através da presente demanda, pretende o 

requerente o recebimento do valor devido pela parte requerida, que 

resultou na importância de R$ 1.010,00 (mil e dez reais). Com efeito, o 

ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito 

pleiteado pela parte autora é da parte ré, devendo utilizar-se de todos os 

meios legais para desconstituir a relação jurídica existente e os valores 

pleiteados, segundo preconiza o art. 373, inciso II, do NCPC. Todavia, na 

espécie, a parte demandada foi declarada revel, de tal sorte que não 

produziu nenhuma prova que buscasse a desconstituição do negócio 

jurídico havido entre as partes. De fato, os documentos que embasam a 

demanda são válidos e eficazes, ante a ausência de contraposição pela 

parte ré daqueles fundamentos aduzidos pela parte demandante. Logo, o 

pedido formulado na inicial merece procedência. Nesta linha de intelecção, 

tenho como provada a dívida na quantia de R$ 1.010,00 (mil e dez reais), 

proveniente da venda de produtos, consoante atestam os recibos que 

instruem a inicial. IV – DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do NCPC JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR a 

parte ré ao pagamento do valor R$ 1.010,00 (mil e dez reais), quantia que 

deverá ser acrescida de juros legais de 1% e corrigida monetariamente 

pelo INPC desde a citação. SEM custas e honorários advocatícios, nos 

termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

de praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

23 de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-98.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ABREU SILVA & FERREIRA DO AMARAL LTDA - ME (REQUERENTE)

DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAB LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000196-98.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ABREU SILVA & FERREIRA 

DO AMARAL LTDA - ME, DEUSVALDO ALVES DE ABREU SILVA 

REQUERIDO: JOAB LOPES DE OLIVEIRA VISTO, Trata-se de ação 

reclamação de cobrança apresentada por ABREU SILVA & FERREIRA DO 

AMARAL LTDA - ME em face de JOAB LOPES DE OLIVEIRA, ambos já 

qualificados nos autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no art. 

38, in fine, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DA REVELIA. 

De elementar conhecimento que nas ações que tramitam sob o rito da Lei 

nº 9.099/1995, o não comparecimento da parte requerida à qualquer 

audiência designada, sem causa justificativa, enseja, de imediato, a sua 

revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos deduzidos pelo requerente na 

peça de ingresso. Portanto, ausente o demandado na solenidade, em que 

pese regularmente citado e intimado, com fundamento no art. 20, da Lei nº 

9.099/95, DECRETO a revelia da parte ré. II – DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória. Assim, atenta aos princípios da brevidade e economia 

processual conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide, nos termos do permissivo legal constante art. 355, inciso I, do NCPC. III 

– MÉRITO. Através da presente demanda, pretende o requerente o 

recebimento do valor devido pela parte requerida, que resultou na 

importância de R$ 2.138,40 (dois mil e cento e trinta e oito reais e quarenta 

centavos). Com efeito, o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito pleiteado pela parte autora é da parte ré, devendo 

utilizar-se de todos os meios legais para desconstituir a relação jurídica 

existente e os valores pleiteados, segundo preconiza o art. 373, inciso II, 

do NCPC. Todavia, na espécie, a parte demandada foi declarada revel, de 

tal sorte que não produziu nenhuma prova que buscasse a 

desconstituição do negócio jurídico havido entre as partes. De fato, os 

documentos que embasam a demanda são válidos e eficazes, ante a 

ausência de contraposição pela parte ré daqueles fundamentos aduzidos 

pela parte demandante. Logo, o pedido formulado na inicial merece 

procedência. Nesta linha de intelecção, tenho como provada a dívida na 

quantia de R$ 2.138,40 (dois mil e cento e trinta e oito reais e quarenta 

centavos), proveniente da venda de produtos, consoante atestam os 

recibos que instruem a inicial. IV – DISPOSITIVO. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC JULGO PROCEDENTE a ação para 

CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor R$ 2.138,40 (dois mil e 

cento e trinta e oito reais e quarenta centavos), quantia que deverá ser 

acrescida de juros legais de 1% e corrigida monetariamente pelo INPC 

desde a citação. SEM custas e honorários advocatícios, nos termos dos 

arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo 

requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de 

praxe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 24 

de outubro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-83.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SERAPIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000003-83.2018.8.11.0014. REQUERENTE: FRANCISCO SERAPIO DE 

MOURA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Relatório dispensado, nos termos 
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do artigo 38 da Lei nº. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS ajuizada 

por FRANCISCO SERAPIO DE MOURA em face de VIVO S/A, devidamente 

qualificados nos autos. Inicialmente, deve ser consignado que o litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela 

qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da 

razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a 

declaração de inexistência de débitos, sob a alegação de que não possui 

nenhuma relação jurídica com a reclamada e seu nome teria sido incluído 

indevidamente no cadastro de restrição ao crédito SPC e SERASA. No 

caso em comento, a parte requerida alega a existência do débito, alegando 

que em análise junto ao sistema restou localizado a conta telefônica 

reclamada nos autos. Ocorre que a empresa ré, não juntou em sua 

contestação nenhum documento probatório dos fatos alegados, quanto a 

regularidade da contratação dos serviços. Assim, verificada a inexistência 

da relação jurídica, entendo pela ilicitude na inclusão do nome da parte 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito e passo a analisar o pedido 

indenizatório. De início, impende consignar que responsabilidade civil, nas 

palavras de Silvio Rodrigues “A responsabilidade civil é a obrigação que 

pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato 

próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam” 

(RODRIGUES, 2003, p. 6). Desse modo, havendo ato ilícito, deve o 

prejudicado ser ressarcido, de forma a restaurar seu equilíbrio moral e 

patrimonial. A responsabilidade civil, ou obrigação de indenizar, compele o 

causador a arcar com as consequências advindas da ação violadora, 

ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, decorrente de 

fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado. Compulsando os autos, 

bem como os documentos que o instruem, verifico que o direito milita, em 

parte, em favor da parte requerente, vez que o promovido não juntou o 

contrato que argumenta ter originado o débito que resultou na negativação 

do nome do promovente, gerando, por consequência, transtornos que 

passam do mero aborrecimento, sendo, portanto, passível de indenização 

a título de danos morais. O constrangimento, os transtornos e os 

dissabores suportados pela parte requerente restam evidentes, pois não 

há dúvida da negativação indevida de seu nome. Entretanto, o que precisa 

ser analisado é se a conduta ilícita fora praticada pelo requerido. Extrai-se 

dos autos que o pedido formulado pela parte requerente trata-se de 

indenização pelos danos morais sofridos em razão da falha na prestação 

do serviço do promovido, que utilizou seu nome sem autorização para a 

elaboração de um contrato que desconhece, bem como pela restrição de 

crédito sofrida em decorrência da negativação. Como dito alhures, 

pretende a requerente o ressarcimento dos danos morais e materiais por 

ela experimentados, em razão da negativação indevida de nome e a 

quitação de contas de telefonia que não contratou. É sabido que no dano 

moral não há indenização propriamente dita, mas compensação ou 

satisfação moral a ser dada por aquilo que o agente fez ao prejudicado; 

isso sem contar com o fato de que a indenização por dano moral tem, 

também, caráter de pena a demonstrar que o ordenamento jurídico como 

um todo reprova o ato do ofensor e se preocupa com o ofendido. Ao 

decidir a lide, o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, 

considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da 

indenização, ao mesmo tempo em que, tem em conta que a indenização 

não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante. 

Dessa forma, entendo que a indenização tem que ser arbitrada de forma 

razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o 

enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, 

ou seja, uma compensação, que seria de lenitivo ao dano experimentado. 

Preceitua o artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Depreende-se 

que a responsabilidade civil do fornecedor, em casos como em comento, é 

objetiva, haja vista que suas condições de prestador de serviços lhes 

impõem o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, não 

havendo qualquer excludente. Vislumbro que estão presentes desgastes 

emocionais e prejuízos de ordem moral hábeis a ensejar indenização. 

Resta, então, estabelecer o ‘quantum’ da indenização por dano moral, 

tarefa de certa complexidade e de infindáveis e acirradas discussões, 

dado o pressuposto de que a dor, o vexame, a lesão moral, enfim, a honra 

e a subjetividade de uma pessoa, as quais não têm preço. Nesse passo, 

mostra-se pertinente levar em conta a situação de cada caso concreto, 

buscando aferir o grau de culpa e capacidade econômica do agente, bem 

como a situação política ou social do ofendido e a intensidade da culpa. No 

tocante à condição social e financeira das partes, a requerida é empresa 

de grande porte e muito bem sucedida e prestou os serviços sem 

precauções, assumindo os riscos de sua atividade, com o intuito de 

ampliar, sem precedentes, seus fins lucrativos, o que demonstra sua 

capacidade econômica e a necessidade de arcar com indenização 

razoável, como sanção pecuniária de caráter punitivo, para mais 

responsavelmente se preocupar com suas ações. É cediço que esta 

indenização não pode se tornar demasiadamente pesada para a 

requerida, ou desprezível por suas condições financeiras, mas em busca 

de uma compensação satisfatória para o requerente. O valor pleiteado na 

inicial se mostra extremamente elevado, não se coadunando com a 

situação do caso concreto, analisadas a razoabilidade e 

proporcionalidade. Para a apuração do valor indenizável deve-se 

considerar uma quantia que sirva, ao menos, para amenizar a dor do 

ofendido, e também de punição para o causador do dano, a fim de reprimir, 

no futuro, atitudes semelhantes, valor esse que não gere um 

enriquecimento sem causa do ofendido, nem diminuição exacerbada do 

patrimônio do ofensor. Desse modo, tendo em vista os critérios de 

equidade e justiça, assim com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, entendo que o valor da indenização por danos morais 

em casos como o presente deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Com relação à incidência dos juros moratórios sobre o valor 

arbitrados a títulos de danos experimentados pela parte requerente, o 

Código Civil Brasileiro, em seu artigo 406, determina que sejam eles 

fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento 

de impostos devidos à Fazenda Nacional. No caso em tela, deve-se utilizar 

o que determina a lei e esta manda que a incidência dos juros deverá girar 

em 1% (um por cento) ao mês. Assim, o valor arbitrado a título de danos 

morais deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data 

do arbitramento, in casu data da sentença, acrescido de juros de mora 

desde a citação. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para: 1) DECLARAR a inexistência de débito sub 

judice; 2) CONDENAR a parte promovida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais acrescidos de 

correção monetária pelo INPC, e juros simples de 1% ao mês a contar da 

prolação desta sentença. 3) DETERMINAR a exclusão do nome do 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito SPC e SERASA, em 

relação a dívida discutida nesses autos. Deixo de condenar o promovido 

ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 23 de outubro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000134-92.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000134-92.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Trata-se de ação de reparação de danos materiais 

cumulada com danos morais ajuizada por REINALDO BISPO DE ARAÚJO 

FILHO em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 
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Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que o direitos das partes é 

disponível, e o acordo encontra-se formalmente perfeito, de modo que a 

homologação do mesmo é medida imperiosa. Diante do exposto, 

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes, e, DECLARO EXTINTO o presente feito, com 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado, em nada sendo requerido pelas partes, 

ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 25 de outubro de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27116 Nr: 990-60.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.G.M. DE LIMA- ME, MARIA APARECIDA 

GOMES MOBILIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Autos nº 990-60.2010.811.0033

Cód. 27116

Vistos em correição.

Tendo em vista que eventual acolhimento dos embargos opostos implicará 

na modificação da decisão embargada, intimem-se o embargado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se, com fundamento no artigo 1023, 

§2º, do Código de Processo Civil.

Após, voltem conclusos para decisão.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 25 de outubro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72197 Nr: 2257-23.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA DE 

CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2257-23.2017.811.0033

Cód. 72197

Vistos em correição.

INTIME-SE o exequente a promover o regular prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65065 Nr: 1671-20.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEIDE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARÊS ANTONIO BATISTA DO AMARAL, 

MARLY SONIA RUFFO DO AMARAL, JOSE DIAS DA SILVA, BANCO DO 

BRASIL S/A, ESPOLIO DE JOSE CASSIMIRO GONÇALVES DE FARIA, 

LUCIANA CORREIA LIMA FARIAS BORGES, RODRIGO SILIS DIAS, RONI 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, JUARÊS ANTONIO BATISTA AMARAL - 

OAB:2638/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 PROCESSO: 1671-20.2016.811.0033

CÓDIGO: 65065

REQUERENTE: MARINEIDE VIEIRA DA SILVA

REQUERIDO: JUARÊS ANTÔNIO BATISTA DO AMARAL E OUTROS.

DESPACHO

 Vistos em correição.

Proceda-se à citação do litisconsorte passivo no mesmo endereço onde 

foi entregue a notificação, consoante se extrai do extrato de fl. 100, se 

necessário for solicite-se da requerente o endereço para cumprimento do 

ato.

 Cumpra-se, com urgência, dada a iminência da audiência de instrução e 

julgamento já designada.

São José do Rio Claro – MT, 24 de outubro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58957 Nr: 728-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO FREDERICO, TEREZINHA FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, ELAINE CRISTINA OGLIARI - OAB:9.744/MT, 

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A 

MT

 Tendo em vista a certidão de decurso de prazo para o requerido de fls. 

335, intimo a parte autora para que impulsione os autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79397 Nr: 1267-95.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA PIERDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPCAM ISAGRO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERI FALKEMBACH RIBEIRO - 

OAB:3121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição.(...)O valor da causa, portanto, deve ser corrigido 

para corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pela embargante. Assim, considerando que a 

embargante informou ter pago pela área o valor de R$ 1.140.000,00 

(contrato firmado em 17/05/2005, fls. 18-verso/20) o valor atualizado 

deste deverá representar o valor da causa.Assim, determino sejam os 

presentes autos encaminhados à contadoria deste juízo para realização 

da atualização do valor acima mencionado. Retificado o valor da causa, 

certifique-se.Em seguida, intime-se a embargante para promover a 

complementação das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição.Recolhidas as custas, ou decorrido o prazo 

assinalado, certifique-se.Após, tornem-se os autos conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79936 Nr: 1528-60.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ABLAIR ZANDONA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER ABLAIR ZANDONA, Cpf: 

60647280949, Rg: 3948270-3, Filiação: Jandir Juraci Zandona e Olinda 

Zandona, data de nascimento: 13/03/1987, brasileiro(a), natural de 

Mariopolis-PR, casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/05/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de EDER ABLAIR ZANDONA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de MULTA, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 178807/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/06/2017

 - Valor Total: R$ 54.865,76 - Valor Atualizado: R$ 49.877,96 - Valor 

Honorários: R$ 4.987,80

Despacho/Decisão: Visto.I – Expeça-se mandado de citação e penhora, na 

modalidade requerida, com as advertências legais, com o prazo de 

pagamento em cinco dias, ou garantir a dívida oferecendo bens à 

penhora;II – Para as hipóteses de pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado, 

limitando o valor a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);III – O Executado poderá 

oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou da assinatura do termo.Cumpra-se expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 30 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22943 Nr: 233-03.2009.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO JOSE ALVES DA CRUZ, Rg: 

2300366, Filiação: Honorina Alves da Cruz, data de nascimento: 

26/10/1972, brasileiro(a), natural de Governador Eugenio Barros-MA, 

convivente, secador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do RÉU revel (fl. 125) para que compareça à 

Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri a ser realizada no dia 

28/11/2018, às 08h30min, no plenário do fórum sito no endereço abaixo.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso [...] vem 

perante esse r. Juízo para apresentar DENÚNCIA em desfavor de 

ANTÔNIO JOSÉ ALVES DA CRUZ, apodado por “TOINHO” e/ou “NEGÃO”, 

devidamente qualificado às fls. 07-IP, pessoa penalmente imputável, pelo 

fato e fundamento a seguir expostos: 1. DO FATO (QUAESTIO FACTI): DA 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO: Consta dos 

inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 08 de 

fevereiro de 2009, por volta das 12h00m, no estabelecimento empresarial 

denominado “Telma Lanchonete e Pizzaria”, situado na Avenida Domingos 

Briante S/N, no Distrito de Brianorte, Município de Nova Maringá, termo 

judiciário da cidade e comarca de São José do Rio Claro-MT, o denunciado 

ANTÔNIO JOSÉ ALVES DA CRUZ, agindo com vontade assassina – 

animus nacandi, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, 

tentou matar Márcio Donizete Correa, só não alcançando seu intento 

homicida por circunstâncias alheias à sua vontade. [...] 4. DO PEDIDO – 

CONCLUSÃO: Posto isso, o Ministério Público oferece Denúncia em face 

de Antônio José Alves da Cruz, apodado por “Toinho” e/ou “Negão”, como 

incurso no artigo 121, §2º, inciso IV (surpresa), c/c artigo 14, II, todos do 

CPP, e ,recebida e autuada esta petição inicial, requer seja ele citado, 

processado, pronunciado e, ao final – liquidada a prova e apurado o crime 

-, condenado pelo E. Tribunal do Júri, com a cláusula do devido processo 

legal, ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retrocitadas.

Despacho/Decisão: Visto.Considerando o teor da Portaria n.º 019/2018 (fl. 

263), a qual suspende o expediente forense no período compreendido 

entre os dias 05 e 08 de junho do corrente ano, redesigno a Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri para o dia _28___/__11__/__18____, às 

_08___:___30_ horas.Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas 

pelas partes, a Defensora Pública, bem como o representante 

ministerial.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucimeyre Agripino de 

Barros Mariano, digitei.

São José do Rio Claro, 31 de outubro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25687 Nr: 2922-20.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLORIANO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para que a parte autora se manifeste, no prazo legal, 

acerca da certidão negativa de fls. 158/159.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 16568 Nr: 1638-79.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART ROSSI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIRARDELLI VILELA - 

OAB:266.554 - SP, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Intimo as partes para que tomem ciência dos leilões designados para o dia 

07/12/2018 às 10:00 e 13:00 horas, conforme deferido às fls. 205.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 82573 Nr: 2540-12.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DE SOUZA OLIVEIRA 

JÚNIOR - OAB:52.292/PR

 Visto.

Considerando o teor da certidão de oficial de justiça encartada aos autos, 

redesigno o ato para o dia 29/11/2018, às 12:45 horas, saindo o presente 

intimado.

Intime-se a testemunha.

Comunique-se o Juízo Deprecante.

Cumpra-se.
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2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64722 Nr: 1512-77.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON ALEXANDRE RODRIGUES DA 

SILVA, JONATHAS JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Pontes e Lacerda/MT ou retire a mesma 

nesta Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19440 Nr: 1215-85.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA ASCARI DIAS DA SILVA, JOSE 

DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, ERIKA SANCHES CASATI - OAB:9422/MT, LUÍS FELIPE 

LAMMEL - OAB:7133, NAIARA DIAS FIUZA - OAB:9029/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Diamantino/MT ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56875 Nr: 2262-50.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória para a Comarca de Diamantino/MT ou retire a mesma nesta 

Secretaria, promovendo sua distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 624-50.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR VALERIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 109, da Lei nº 7.201/1984, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando VALDECIR VALERIANO 

DELIMA, quanto a sentença de fls. 68/75, conforme guia de pena de fl. 159 

[processo origem nº 92-55.2009.804.0004, que tramitou na Comarca de 

Apuí/AM], em razão do cumprimento da pena.Sem custas e despesas 

processuais e honorários advocatícios.Desnecessária a intimação do(a/s) 

réu(s), indiciado(a/s), autor(es) do fato, menor(es) infrator, considerada a 

regra prevista no art. 1.387, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial [Art. 1.387. Na hipótese de 

sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a 

intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal 

finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para 

esse ato].Intime-se a advogada subscritora da petição de fl. 321, via DJe, 

sobre o teor da presente sentença.Cientifique-se o Ministério 

Público.Certificado o trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de 

Identificação Estadual, Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações 

pertinentes, e, em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30815 Nr: 1570-56.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL CASAVECHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA CATANI - 

OAB:79004, OTTO FREDERICO SCHIMIDT - OAB:OAB/RS 54.760, 

SIMONE DA SILVA - OAB:90.172 OAB/PR

 .6. RECEBO o Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais 

fls. 369/372, cujo procedimento seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 

e seguintes do Código de Processo Civil.7. Cumpra a Secretaria Judiciária 

as seguintes providências:a.Intime-se o Executado sobre o inteiro teor da 

presente decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito 

delineado na petição de fls. 369/372, incluindo custas, se houver, sob 

pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado, no mesmo 

percentual, conforme artigo 523, § 1º do CPC.b.Havendo pagamento do 

valor apontado na petição de fls. 369/372, intime-se o Exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito 

possibilitando, assim, a resolução da fase de cumprimento de sentença. 

Entendendo o credor não ser suficiente a quantia eventualmente paga, 

deverá este apresentar, no mesmo prazo, planilha discriminada e 

atualizada do débito, abatendo-se o valor depositado, acrescida da multa e 

honorários sobre o valor remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do 

CPC.c.Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, 

certifique-se e expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se 

os atos de expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.d.Dê-se 

ciência aos Executados de que, transcorrido o prazo sem a efetivação do 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a qual 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do referido 

artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º e 5º.8. 

Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19873 Nr: 1631-53.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.1. DEFIRO, em parte, o pedido de fl. 116/117, 

formulado pela parte autora, para determinar a confecção de laudo sócio 

econômico complementar ao apresentado às fls. 113/114.Deixo de 

declarar a nulidade o laudo de fls. 113/114, porque a ausência de prévia 

comunicação aos assistentes das partes para o acesso e o 

acompanhamento das diligências e dos exames periciais, não acarreta, 

por si só, a nulidade da prova pericial, quando não demonstrado o 

prejuízo, mormente considerando que o laudo não possui qualquer vício e 

que as partes foram intimadas do seu resultado.De mais a mais, o direito 

ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento dos seguintes 
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requisitos: a) condição de deficiente (incapacidade para o trabalho e para 

a vida independente, de acordo com a redação original do art. 20 da 

LOAS, ou impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 

de condições com as demais pessoas, conforme redação atual do 

referido dispositivo) ou idoso (neste caso, considerando-se, desde 1º de 

janeiro de 2004, a idade de 65 anos); e b) situação de risco social (estado 

de miserabilidade, hipossuficiência econômica ou situação de desamparo) 

da parte autora e de sua família, requisitos, estes, devidamente delineados 

no laudo confeccionado pela assistente social deste juízo às fl. 113/114, 

ainda que, impropriamente, não se tenha respondido aos quesitos das 

partes..2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 

inobservância da intimação referida no art. 431-A do CPC/73 (atual art. 

474 do NCPC) não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte 

demonstrar a existência de prejuízo, o que não ocorreu no caso dos 

autos, em que a perícia estava destinada apenas à apuração de valores 

locatícios e de venda de imóvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52915 Nr: 2323-42.2013.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ABLAIR ZANDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CERVANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848/MT, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 76, § 1º, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e, por conseguinte, 

revogo o efeito suspensivo outrora concedido (decisão de fls. 

19/21).Custas e despesas processuais pelo embargante. Sem verba 

honorária, porquanto ausente manifestação da parte contrária.Traslade-se 

cópia desta sentença para o processo executivo nº 

1002-69.2013.811.0033, Código 51799, e, em seguida, desapensem-se os 

autos.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e 

baixas de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000706-54.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ELEOTERIO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR OAB - MT23667/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO OAB - MT24548/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000706-54.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciário / 

Aposentadoria por Idade Rural Requerente: Paulo Eleoterio Almeida 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS DECISÃO – 

DECLARAÇÃO – INCOMPETÊNCIA – [10941] Vistos em correição. 1. 

DEFIRO o benefício processual da gratuidade da justiça à parte autora, 

considerada a documentação apresentada com a inicial. 2. Trata-se de 

Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício em que o 

Requerente requer, tanto em sede de tutela provisória de urgência 

antecipada quanto no mérito, que o Instituto Requerido restabeleça e 

reimplante o benefício da aposentadoria por idade rural, com o pagamento 

dos valores atrasados desde o dia 24-11-2017, orçados em R$ 13.118,00 

(treze mil, cento e dezoito reais). A parte autora assim sumariou a questão 

fática: “No dia 11 de fevereiro de 2011, o Sr. Paulo ingressou com uma 

ação previdenciária de aposentadoria por idade rural, que foi distribuída na 

1ª vara dessa Comarca de São José do Rio Claro/MT, na qual gerou o 

processo 293-05.2011.811.0033 - Código: 29545. Protocolada a ação, o 

processo seguiu concluso. No dia 22 de fevereiro de 2011, foi preferida 

uma Sentença sem Resolução de Mérito Própria, que trouxe como 

fundamente o fato do autor não ter apresentado na exordial, qualquer 

documento que comprove uma postulação anterior ao procedimento 

administrativo. Após alguns procedimentos e recursos, foi proferido um 

despacho no dia 22 de outubro de 2015, intimando o Sr. Paulo a 

apresentar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, se ele havia 

ingressado com procedimento administrativo junto ao INSS, sob pena de 

extinção do feito. Já no dia 26 de maio de 2017, foi proferida a competente 

certidão relatando o transcurso do prazo retro mencionado. Que culminou 

na sentença proferida no dia 29 de maio de 2017, a qual se baseou na 

falta de interesse da parte autora. Ocorre, Excelência, que apartado dos 

autos, o Sr. Paulo ingressou sim com o procedimento administrativo. 

Procedimento este com o número 164.901.961-8 – (41) Aposentadoria Por 

Idade, como faz jus os documentos encartados no presente feito. Porém, 

por motivos que não gostaríamos de adentrar, tais documentos não foram 

juntados ao processo judicial acima mencionado. Vale ressaltar, ainda, 

que dentro do mencionado procedimento administrativo, o requerente 

comprovou os 02 (dois) requisitos primordiais para a concessão do 

benefício pleiteado, quais sejam, ter 60 (sessenta) anos completos e que 

cumpriu o período de carência de 180 (cento e oitenta) meses de exercício 

de atividade rural, ainda que descontinuado, independentemente de 

recolhimento de contribuições previdenciárias. Desse modo, a ré 

concedeu ao autor o pleiteado benefício no dia 23 de junho de 2016, com a 

renda mensal de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), como prova a 

Carta de Concessão encartada aos autos (doc. 03). Entretanto, no dia 24 

de novembro de 2017, de forma equivocada e arbitrária, a ré se baseou 

na decisão proferida no processo n.º 293-05.2011.811.0033 - Código: 

29545 (cópia parcial do processo anexado em doc. 07), que foi extinto 

sem resolução do mérito por não ter provocado o indeferimento na esfera 

administrativa, e cessou o benefício de aposentadoria por idade rural retro 

concedido, conforme observamos no extrato do beneficiário anexado no 

doc. 04. Vale destacar, também, que em virtude de sua idade, como é 

comum a todas as pessoas nesta faixa etária, o autor tem problemas de 

pressão alta e problema no ombro direito, impedindo desta forma, qualquer 

atividade que possa prover seu sustento (alguns dos seus exames no 

doc. 08). Não obstante este fato, a situação em que vive sua família, ou 

seja, ele e sua esposa, vem se tornando cada vez mais difícil, em virtude 

da própria realidade econômica do País e a falta do aludido benefício, o 

qual provia sua sobrevivência. O recebimento do seu benefício de 

aposentadoria por idade, lhe ajudava em manter um mínimo de dignidade, 

com compra de remédios e alimentos. Contudo, o INSS, em atitude 

arbitrária e desleal, cancelou o seu benefício sem justificativa alguma, 

baseando-se apenas na decisão judicial que apontou uma negligencia ou 

descuido de uma das partes. Com muitas despesas, sem poder trabalhar e 

vivendo apenas com esta aposentadoria, o Sr. Paulo buscou junto ao 

Instituto-réu, reativar o seu pagamento, porém, mais uma vez fora 

prejudicado, pois foi orientado a dar entrada em um novo pedido de 

aposentadoria. Desta forma, o autor vem ao juízo, requerer o 

restabelecimento do benefício aposentadoria por idade rural, posto que 

não pode a Autarquia, sem direito a defesa e sem o devido processo legal, 

cancelar o benefício de seu segurado, restando a este, somente se valer 

da tutela jurisdicional no sentido de impedir mais uma arbitrariedade do 

Instituto-réu.” [págs. 3/5 da petição inicial – Id 16267488]. Com a petição 

inicial (Id. 16267488), vieram os documentos anexados em Id. nºs 

16267490, 16267742, 16267747, 16267749, 16267752, 16267764, 

16267770, 16267775, 16267776. É o relato do essencial. Fundamento e 

Decido. 3. Esta unidade judiciária é absolutamente incompetente para 

apreciar e julgar a demanda proposta. O artigo 286, inciso II, do Código de 

Processo Civil, estabelece que: “Art. 286. Serão distribuídas por 

dependência as causas de qualquer natureza: (…) II - quando, tendo sido 

extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda 

que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente 

alterados os réus da demanda;” Infere-se da leitura desse preceito legal 

que quando, tendo sido extinto o primitivo processo sem resolução de 

mérito (art. 485, CPC), for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio 

com outros autores ou com modificação dos réus da demanda, haverá 

distribuição por dependência. Consoante relatado, o Requerente objetiva, 

nesta demanda, o restabelecimento do benefício da aposentadoria por 

idade rural, com o pagamento dos valores atrasados, tendo 

expressamente mencionado na petição inicial que a cessação do benefício 

se deu porque o Instituto Requerido se baseou na decisão levada a efeito 
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no processo n.º 293-05.2011.811.0033, Código: 29545, em curso perante 

a 1ª Vara desta Comarca, o qual foi extinto sem resolução do mérito. 

Destarte, tendo em vista que o primitivo processo semelhante a este teve 

curso perante a 1ª Vara desta Comarca, o qual fora anteriormente extinto 

sem análise do mérito, mister a distribuição por dependência desta 

demanda para aquela unidade judiciária, em cumprimento ao mencionado 

artigo 286, II, do CPC. Ressalte-se que a distribuição por dependência 

estatuída no artigo 286, II, do CPC, diz respeito à competência funcional, ou 

seja, de natureza absoluta, podendo, por isso, ser reconhecida de ofício e 

a alegação ser efetuada a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do 

art. 64, § 1º, do CPC. Elucidativos, a esse respeito, os ensinamentos de 

Fernando da Fonseca Gajardoni: “5. Violação da regra do artigo 286 

CPC/2015. 5.1. A regra de competência do artigo 286 do CPC/2015 é de 

natureza mista. 5.2. Nas hipótese do incisos I e III tem-se competência 

relativa, cuja violação deverá ser reclamada na primeira oportunidade, sob 

pena de preclusão (art. 278, CPC/2015). (…). 5.3. Já nos casos de 

violação do inciso II (prévia extinção sem mérito do processo idêntico ou 

semelhante), ofende-se o princípio constitucional do juiz natural (artigo 5º, 

XXXVII e LIII, da CF). Não ocorrendo a distribuição por dependência, a 

decisão proferida por juízo distinto do da ação anterior será nula, como tal 

recorrível e rescindível (incompetência absoluta). Por isso, admite-se o 

reconhecimento do ofício e a alegação a qualquer tempo e grau de 

jurisdição (artigo 64, § 1º, do CPC/2015).” (in Teoria Geral do Processo – 

Comentários ao CPC de 2015 – Parte Geral. São Paulo: Forense, 2015, 

págs. 832/833) 4. Ante o exposto, com fundamento no artigo 286, inciso II 

c/c artigo 64, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, RECONHEÇO, DE 

OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA desta 2ª Vara Criminal e Cível da 

Comarca de São José do Rio Claro/MT para processar e julgar a ação e, 

por consequência, DETERMINO a remessa dos autos à 1ª Vara Criminal e 

Cível desta Comarca. Preclusa a via recursal, certifique-se e 

encaminhem-se os autos à 1ª Vara Criminal e Cível desta Comarca, 

grafando na missiva as nossas homenagens, mediante as anotações 

devidas e respectiva baixa na distribuição. Publique-se e cumpra-se. São 

José do Rio Claro, 31 de outubro de 2018. (documento assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-27.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000184-27.2018.8.11.0033 AUTOR: CICERO JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 28 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000171-28.2018.8.11.0033 AUTOR: ANTONIO MIGUEL 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 28 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-21.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

DUARTINA FLORENTINA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000165-21.2018.8.11.0033 AUTOR: DUARTINA 

FLORENTINA DA COSTA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A 

DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no 

efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 

43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) 

dez dias, apresente contrarrazões. Apresentada ou não as 

contrarrazões, remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 28 de outubro de 

2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010310-27.2012.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON PIRES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO(A))

ANDREA FIASCHI MOREIRA OAB - MT0015645A (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT0007881A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 8010310-27.2012.8.11.0033 AUTOR: ROBISON PIRES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO FINASA S/A DECISÃO Vistos, Tempestivo, 

recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). 

Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresente 

contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José 

do Rio Claro/MT, 28 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-21.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000262-21.2018.8.11.0033 AUTOR: ODAIR DA SILVA 

ALVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 28 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000165-55.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRLEI INOMATA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT0012121A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A 

(ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000165-55.2017.8.11.0033 AUTOR: VALDIRLEI INOMATA 

DOS SANTOS REQUERIDO: SIVALDO MARTINS DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 28 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-75.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DA SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS ZERI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DAVID LINS PAIXÃO (TESTEMUNHA)

VALDIVINO CASADO (TESTEMUNHA)

LETICIA OLIVEIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

SILVIA REGINA (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO N. 8010343-75.2016.2018.8.11.0033 AUTOR: VANDA DA 

SILVA ROCHA REQUERIDO: MARCIA DOS SANTOS Z. DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 28 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-10.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NILSON GOMES DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº. 8010121-10.2016.8.11.0033 REQUERENTE: JOSE NILSON 

GOMES DOS REIS REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

DESPACHO Visto, Diante dos fatos descritos na certidão do Id. 15131159, 

intime-se a parte requerida para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) 

dias, demonstrando a exclusão dos dados do autor dos órgãos de 

proteção ao crédito referente ao débito discutido nos autos. Cumpra-se. 

São José do Rio Claro/MT, 29 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-15.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO EDUARDO FRATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA MARINGA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. 1000340-15.2018.8.11.0033 AUTOR: MARCELO EDUARDO 

FRATTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA MARINGA DECISÃO Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICIPIO DE NOVA MARINGA, 

aduzindo que a sentença proferida nos autos foi omissa quanto ao 

ressarcimento dos valores dispensados para o cumprimento da tutela de 

urgência. Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto 

no artigo 48 da Lei n. 9.099/95. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance 

dos embargos de declaração e, por entender necessário para a 

elucidação da matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários 

sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues 

Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da 

decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito 

Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 

contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No caso em tela, 

vislumbro a existência da omissão no tocante a analise do pedido de 

ressarcimento dos valores dispensados para o cumprimento da tutela de 

urgência. Analisando os autos, verifico que o foi determinado em sede de 

tutela de urgência que o requerido, ora embargante, promovesse o 

cancelamento do protesto referente ao débito descrito na inicial e discutido 

neste feito. Ademais, denota-se que o processo foi extinto nos termos do 

art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, já que o autor deixou de comparecer na 

audiência de conciliação. Assim, como a extinção do processo sem 

julgamento do mérito, pressupõe a restituição das partes ao estado 

anterior, faz jus o embargante a restituição dos valores gastos decorrente 

do cancelamento do protesto, pois se não fosse a decisão concedendo a 

tutela de urgência, o embargante não teria razão para promover a baixa do 

protesto. Com tais considerações, acolho os embargos de declaração 

para sanar a omissão apontada, fazendo constar na parte dispositiva das 

sentenças (Id. 15773133) os seguintes termos: “Condeno o autor à 

restituição do valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais) ao 

requerido Município de Nova Maringá referente ao custo do cancelamento 

do protesto determinado em sede de tutela de urgência.” Permanecem 

inalterados os demais termos da sentença. Intimem-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 31 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-53.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 1000137-53.2018.8.11.0033 AUTOR: ANA APARECIDA DO 

ESPIRITO SANTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo a 

existência de omissão na sentença proferida nos autos. Os embargos 

foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, do Código 

de Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos 

embargos de declaração e, por entender necessário para a elucidação da 

matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No 

“Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, 
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São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos 

embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração 

é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José 

Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª 

ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) 

Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão 

contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem 

gravame ao recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses 

a omissão, obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre 

quando o julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, aduz o embargante a existência de omissão na sentença 

proferida nos autos, ao argumento de que deixou de considerar as telas 

sistemas acostadas na contestação como forma de comprovação a 

existência do negócio jurídico firmado entre as partes. Em que pese, os 

argumentos exposto, não vislumbro a ocorrência da alegada omissão, já 

que os argumentos expostos no presente embargos foram 

suficientemente analisados na sentença. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, 

não se prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pelo embargante 

resultaria na revisão da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo 

como se fosse o competente para rever as decisões proferidas pelo 

órgão da mesma instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, 

se a parte discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe 

questioná-los na via recursal própria não se prestando os embargos 

declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais 

considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pela 

TELEFONICA BRASIL S/A. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio 

Claro/MT, 28 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-78.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DE ANDRADE AMARAL LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000200-78.2018.8.11.0033 AUTOR: REGIANE DE 

ANDRADE AMARAL LEITE REQUERIDO: OI S.A DECISÃO Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se 

de Embargos de Declaração opostos pelo TELEFONICA BRASIL S.A, 

aduzindo a existência de contradição na sentença proferida nos autos, Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 536, 

do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso relembrar o alcance 

dos embargos de declaração e, por entender necessário para a 

elucidação da matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários 

sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., 

Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues 

Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: “(...) O objetivo dos 

embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da 

decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito 

Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 

contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No caso em tela, 

verifico a existência de erro material na sentença preferida no Id. 

14556153, uma vez que constou na parte dispositiva: “Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a 

inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte 

requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, (...)”, , quando deveria ser “Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar 

a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte 

requerida, OI S/A, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados ao autor (...)”. Desta feita, acolho os embargos de declaração 

para fazer constar no dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do débito discutido 

nos autos, bem como condenar a parte requerida, OI S/A, ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.” Ademais, mantenho 

inalterados os demais termos da sentença. Intimem-se. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 28 de outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-14.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000159-14.2018.8.11.0033 AUTOR: MARIA JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A DECISÃO Visto, Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de 

Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S/A, aduzindo que 

a sentença proferida nos autos foi omissa no tocante a fundamentação 

dos danos morais arbitrados. Os embargos foram interpostos no prazo de 

cinco dias previsto no artigo 536, do Código de Processo Civil. Inicialmente, 

imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por 

entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar 

alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de 

Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona: “(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.”. Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o 

julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. No 

caso em exame, em que pese os argumentos exposto pelo requerido, 
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verifico que os danos morais restam devidamente fundamentados, 

inexistindo a alegada omissão. Nesse contexto, impede destacar que o 

autor teve seus dados inseridos indevidamente nos órgãos de proteção 

ao crédito, ocasionando danos morais in re ipsa. Assim, observo que os 

embargos foram opostos com o escopo modificar os fundamentos da 

decisão, operando novo julgamento, sendo tal recurso utilizado pela 

embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois 

simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e 

esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Na verdade, 

a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições é que 

delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso dos autos, a análise dos 

argumentos expendidos pelo embargante resultaria na revisão da 

sentença prolatada pelo juízo de 1º grau agindo como se fosse o 

competente para rever as decisões proferidas pelo órgão da mesma 

instância de piso no intuito de modificá-la. Assim sendo, se a parte 

discorda dos fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los 

na via recursal própria não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide. Com tais considerações, rejeito os 

embargos de declaração opostos pela TELEFONICA BRASIL S/A. 

Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 27 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000359-21.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LEONARDO FELIX DA CUNHA SAKSIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO N: 1000359-21.2018.8.11.0033 REQUERENTE: VICENTE DOS 

SANTOS REQUERIDO: JOAO LEONARDO FELIX DA CUNHA SAKSIDA 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Cobrança formulada por VICENTE DOS 

SANTOS, em face de JOÃO LEONARDO FELIX DA CUNHA SAKSIDA, em 

que a parte autora requer a procedência do pedido para o fim de condenar 

a parte requerida ao pagamento de R$ 13.038,70 (treze mil, e trinta e oito 

reais e setenta centavos) em decorrência do inadimplemento do contrato 

de arrendamento firmardo. Citado para comparecer na audiência de 

conciliação, a parte requerida deixou de estar presente, conforme Termo 

de Audiência (Id. 15887677). Ab initio, com fundamento no artigo 20, da Lei 

9.099/95, decreto a revelia da parte requerida, eis que, devidamente citada 

e intimada, deixou de comparecer à sessão de conciliação, conforme se 

denota do termo de audiência. Como consequência, presume-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 

9.099/95. De rigor, a revelia faz com que se tornem incontroversos os 

fatos articulados na reclamação autuada, trabalhando em desfavor da 

parte reclamada, com o julgamento da causa de acordo com a tese da 

parte reclamante. A presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, 

a par do que já determinou a Constituição Federal, ser fundamentada. O 

pedido inicial baseia-se em prova documental inequívoca, 

consubstanciada no Contrato de Compra e Venda de Gado a Prazo 

firmado entre as partes, no qual restou acordado o arrendamento do pasto 

no valor de R$ 10,00 (dez reais) por cabeça de gado jovem e R$ 20,00 

(vinte reais) por cabeça de gado adulto pelo prazo de 6 (seis) meses, 

prorrogáveis, consoante se observa no contrato acostado no Id. 

14116093, perfazendo o montante de R$ 2.550,00 (dois mil, quinhentos e 

cinquenta reais). O Contrato de Compra e Venda de Gado encontra-se 

devidamente assinado pelo requerido, o que aliados à confissão ficta 

decorrente da revelia, resultam na responsabilidade da parte requerida. 

Ademais, observo que o autor instruiu a inicial com os cheques n. 211 e 

212, ambos no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), 

emitidos pelo requerido e devolvidos pelo motivo 12 (sem provisão de 

fundos), o que confere segurança ao Juízo de que o débito não foi pago 

no período indicado na inicial. Destarte, verificados os efeitos da revelia e 

demonstrados os fatos conforme acima narrados, a ação deve ser julgada 

procedente. Com relação à incidência das correções, juros e correção 

monetária, tenho que deve ser contada a partir do inadimplemento, data 

certa em que o débito deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à 

correção monetária, sobreleva consignar que a sua aplicação visa manter 

o poder aquisitivo da moeda, sendo o próprio valor em sua manifestação 

atualizada. Segundo anota Theotonio Negrão, a correção monetária não 

constitui parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do 

valor e poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova 

expressão numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem 

recebe com correção monetária não recebe um plus, mas apenas o que 

lhe é devido, em forma atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar 

a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 11.550,00 (onze mil, 

quinhentos e cinquenta reais), devendo ser acrescidas de juros 

moratórios, na base de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos 

desde o inadimplemento. Por conseguinte, extingo o feito, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a ré em custas e despesas processuais, bem assim 

em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o 

trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-06.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA VICENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000263-06.2018.8.11.0033 AUTOR: MARTA PEREIRA 

VICENTE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por MARTA PEREIRA VICENTE, 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora sustenta 

sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de seus dados 

nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser indevido ante 

a ausência de contratação. Tratando-se de matéria exclusivamente de 

direito, passo a analise antecipada do mérito, nos termo do art. 355, I, do 

NCPC. No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente no que diz respeito à integral reparação dos 

danos morais e materiais a serem apurados. As normas do Código de 

Defesa do Consumidor são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto no artigo 2º, do Código 

de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor toda 

pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou serviço como 

destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de 

natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 
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proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 155,87 (cento e cinquenta e 

cinco reais e oitenta e sete centavos). Ocorre que a requerida sustenta 

que o débito é oriundo do inadimplemento de faturas da linha telefônica 

cadastrada em nome da autora. Todavia, não acostou nenhum documento 

que comprovasse tais alegações, uma vez que a as faturas, por si só, 

sem qualquer comprova a efetiva contratação do serviço pela autora, não 

são suficientes para tal fim. Desta feita, não obstante as alegações da 

requerida, inexiste nos autos qualquer comprovação da efetiva 

contratação do serviço telefonia móvel pelo autor, tampouco da utilização 

deste serviço. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas 

do negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call 

center, uma vez que afirma a existência de contrato verbal. Entretanto, 

embasou suas alegações somente em cópias das telas dos sistemas de 

atendimento, as quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidas de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TELEFONIA FIXA – FATURAS INADIMPLIDAS – 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA 

PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS 

UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - 

DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em 

cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia fixa, que não 

se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização 

por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido 

pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento 

consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da 

contratação do serviço de telefonia fixa. A indenização por dano moral 

decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com 

parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, Ap 

27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 

20/06/2017) Destarte, inexistindo prova da efetiva contratação do serviço 

de telefonia móvel pela parte autora, vislumbro a inscrição dos dados do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, como ato ilícito. Impede destacar 

que as faturas de telefone acostadas, por si só, não comprovam a 

solicitação, tampouco a utilização do serviço pela parte autora. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral A presente 

questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o 

qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de 

dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser 

patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas 

circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de 

qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no 

quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor comprovam a 

veracidade de suas alegações. Imperioso destacar que embora conste 

outra restrição, esta é posterior a discutida nos autos, razão pela qual 

deixo de aplicar a Súmula 385/STJ. Se foi indevida a restrição nominal e se 

a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem clara nos 

autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

a restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera 

induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo 

este conseqüência exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, 

emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé 

sobre o qual se assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na 

oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A jurisprudência pátria 

firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, 

cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo 

para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte 

do ofensor. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral 

puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, 

nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas 

físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na 

impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - 

Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 9.099/95 dispõe acerca da 

possibilidade de formulação de pedido contraposto, nos seguintes termos: 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido contraposto, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Não 

obstante os argumentos expostos, compulsando os autos não restou 

devidamente comprovado a contratação do serviço cobrado pela 

requerida, razão pela qual forçoso é a improcedência do pedido 

contraposto. Ainda, não comprovada a litigância de má-fé da parte autora, 

deixo de considerá-la, como requer a requerida. - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar 

a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte 

requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Com relação ao pedido contraposto, julgo-o 

improcedente nos termos acima exposto. Deixo de condenar a requerida 

em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. Outrossim, 

oficiem-se à Ordem dos Advogado do Brasil, bem como o Ministério 

Público informando acerca dos fatos noticiados em sede de audiência de 

conciliação, para que adotem as medidas cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 31 de 

outubro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-37.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANI SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000302-37.2017.8.11.0033 AUTOR: ESTEFANI SANTOS 

MOREIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A SENTENÇA Visto, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexigibilidade de Débitos c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por ESTEFANI SANTOS 

MOREIRA, em face de TELEFONICA DATA S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Tratando-se de matéria 

exclusivamente de direito, restando desnecessárias de produção de 

outras provas, passo a analise do mérito da demanda. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 5,19 (cinco reais e dezenove 

centavos). Analisando os autos, verifico que a requerida não acostou 

nenhum documento que comprovasse a origem da dívida. A requerida, por 

sua vez, sustenta a existência do débito acostando telas de sistema 

apresentadas, com o fim de corroborar as alegações. Todavia, como é 

sabido, tais telas são inservíveis para tal fim, uma vez que produzidas de 

forma unilateral e facilmente manipuladas. Nesse sentido, colaciono os 

seguintes julgados: “RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO (PIC) 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA 

DE DEMONSTRAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE 

DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS MOLDES DO ART. 

333, II DO CPC. TELAS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO POSSUEM O 

CONDÃO DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. PROVAS PRODUZIDAS 

UNILATERALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso provido. Diante do 

exposto, resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, 

conhecer do recurso interposto e, no mérito, julgar provido, nos exatos 

termos do voto” (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014806-97.2014.8.16.0173/0 

-Umuarama - Rel.: Marcelo de Resende Castanho - - J. 14.09.2015). 

“CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXÍGIVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. 

Na ausência de comprovação efetiva quanto à existência de parcelas sem 

pagamento, temse como inexigível qualquer cobrança, bem assim, indevida 

a anotação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em 

decorrência de um inadimplemento que não pode lhe ser imputado. 

Anotese que os documentos juntados aos autos são telas sistêmicas 

unilaterais da instituição financeira inaptas a comprovar o número de 

parcelas contratadas. 2. Sentença confirmada pelos próprios 

fundamentos. Recurso 1 conhecido e desprovido. Recurso adesivo não 

conhecido. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, NÃO CONHECER do recurso adesivo, e CONHECER E NEGAR 

PROVIMENTOo recurso da reclamada, nos exatos termos do voto”. (TJPR - 

2ª Turma Recursal - 003910461.2013.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: Rafael 

Luis Brasileiro Kanayama - - J. 12.03.2015) Desta feita, restou 

comprovada a qualidade, indevida, da cobrança realizada pela requerida 

em face da parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. 

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos 

reclamados e sua quantificação correlata. - Dano moral No caso, embora 

esteja configurada a responsabilidade do réu pela inscrição indevida dos 

dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, razão não assiste ao 

autor quanto ao dever ressarcitório. Com efeito, a atual orientação do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de 

um único outro registro regular contra o devedor obsta a concessão de 

indenização por danos morais, em decorrência de indevido protesto ou 

qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia, que, por força da 

preexistência de legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua 

pessoa, por parte de terceiros, assim como não macula a sua honra. 

Observe: "Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de 

compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao 

crédito sem prévia notificação. Dano moral reconhecido, salvo quando já 

existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre 

na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do 

CPC. - Orientação: A ausência de prévia comunicação ao consumidor da 

inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no 

art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, 

salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. 

Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso 

representativo. - Não se conhece do recurso especial quando o 

entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento 

do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ. Recurso especial não 

conhecido." (STJ - REsp. 1.062.336/RS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, in DJe de 12.05.2009). Consolidando tal 

orientação, a Segunda Seção daquele tribunal superior, a quem compete a 

uniformização da interpretação das leis federais, aprovou, em sessão 

realizada em 27.5.2009, a Súmula n. 385, publicada no DJe de 8.6.2009 

p.p., com o seguinte teor: "Súmula 385 - "Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. No caso, infere-se do documento acostado a inicial, que, 

ao tempo da negativação do nome do autor levada a efeito pelo requerido, 

já existiam outros apontamentos em seu nome, realizados por 

empresas/instituições distintas. Assim, embora a parte autora afirme que 

tais apontamentos também eram irregulares e que existem demandas 

judiciais ajuizadas por tal motivo, a ilegitimidade do débito ou o 

questionamento acerca de sua licitude não foram igualmente 

comprovadas. Dessa forma, o requerente só faria jus à indenização caso 

comprovasse, com a certeza necessária, que todas as inscrições 

anteriores nos cadastros de inadimplentes eram ilegítimas. Como não o 

fez, não há como acolher sua pretensão, pois as inscrições feitas em seu 

nome têm presunção de legitimidade, até prova em contrário. Nesse 

sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO CELEBRADO POR 

ESTELIONATÁRIO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE DO RÉU - 

APONTAMENTO PREEXISTENTE EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO 

MORAL - INEXISTÊNCIA - Restando devidamente comprovada a fraude 

realizada por terceira pessoa, que efetuou a contratação em nome do 

autor, deve a fornecedora de serviços ser responsabilizada por eventuais 

prejuízos causados, em razão da sua atividade. - Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385, do STJ). A 

negativação anterior no cadastro de inadimplentes presume-se legítima até 

que haja prova em contrário”. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.11.272788-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2016, publicação da súmula em 

14/07/2016) Importante ressaltar que a Súmula 385 do STJ não apresenta 

qualquer ressalva quanto a sua aplicação apenas quando em discussão o 

cumprimento ou não do art. 43, §2º, do CDC, que exige prévia 

comunicação ao devedor sobre a negativação. Assim, havendo prova de 

que o autor é devedor contumaz, a inclusão de seu nome nos cadastros 

de proteção ao crédito pelo réu, ainda que indevida, não violou a honra ou 

bom nome na praça porque já negativado anteriormente. Isso porque, a 

moral de uma pessoa é una e indivisível, não podendo ser fragmentada, a 

ponto de considerar, que seus antecedentes não a tenham maculado e 

que somente o ato do requerido é que produziu tal efeito. Portanto, 

havendo demonstração de apontamentos restritivos anteriores ao ora 

questionado, sem que tenha sido devidamente comprovada a 

irregularidade de todos eles, não há que se falar em reparação por danos 

morais. - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial tão somente para declarar a inexistência do 
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débito discutido nos autos, devendo a empresa ré TELEFONICA DATA S.A 

excluir a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao 

crédito referente à dívida discutida nos autos. Por conseguinte, declaro 

resolvido o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a ré em custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso 

temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em 

branco e certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 22 

de julho de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENDERSON ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000211-10.2018.8.11.0033 AUTOR: JOSE HENDERSON 

ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A DECISÃO Vistos, 

Tempestivo, recebo o recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por 

não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 

9.099/95). Intime-se o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, 

apresente contrarrazões. Apresentada ou não as contrarrazões, 

remetam-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. São José do Rio Claro/MT, 28 de outubro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46293 Nr: 415-62.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANNE PATHRÍCIA WALLAUER DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Posto isso, julgo improcedente o pedido contido na denúncia para 

ABSOLVER a acusada DAIANNE PATHRÍCIA WALLAUER DA ROSA 

devidamente qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente no 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Transitada esta 

sentença em julgado, comuniquem -se os institutos de identificação deste 

Estado e Nacional.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica-MT, 18 de 

outubro de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42281 Nr: 1959-56.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 (...)É o relato.Atento ao comando do art. 431 do Código de Processo Penal 

e art. 42 do COJE, designo o dia 07 de dezembro de 2018, às 08h00min 

(horário oficial de Mato Grosso), para realização do julgamento do réu pelo 

Tribunal Popular.Intimem-se o réu, sua Defensa Técnica, as testemunhas e 

os jurados.Dê-se ciência ao Ministério Público. Publiquem-se os 

editais.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41633 Nr: 1259-80.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO CLEMENTE TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que resta pendente a questão da destinação 

da fiança arbitrada ao indiciado às fls. 17/18 destes autos.

Considerando que houve a decretação da prescrição da pretensão 

punitiva em relação ao acusado, determino a restituição integral da fiança 

recolhida pelo indiciado, nos termos do artigo 337 do CPP e do item 

7.19.5.1 da CNGC.

Após, nada mais havendo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46593 Nr: 679-79.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELCIO VOLNEI PYDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na denúncia 

para o fim de declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal em 

relação aos delitos que lhe foram imputados ao acusado e extinguir a 

punibilidade de Edelcio Volney Pydd, qualificado nos autos, com 

fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal Brasileiro.Considerando a 

atuação profissional do Defensor Dativo nomeado às fl. 56, e observando 

o disposto no artigo 303 do Provimento n.º 41/2016-CGJ (CNGC), arbitro 

honorários advocatícios em 10 (dez) URH’s. Expeça-se certidão com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso (artigo 302, §3º, da CNGC).Após, nada 

mais havendo, arquivem-se os autos com baixa definitiva na 

distribuição.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Vila Rica-MT, 10 de 

outubro de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65766 Nr: 1416-43.2018.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/MT/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls 41, "... deixei de intimar 

Luiz Carlos Batista...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65878 Nr: 1485-75.2018.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO ANTONIO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 33, "...não foi possível 

dar cumprimento ao mandado de intimação...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60315 Nr: 1355-22.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BANDEIRA AGUIAR COMERCIO ME, 

DIULIANO DIAS SOBRINHO, JOSÉ BANDEIRA AGUIAR, ANA WILMA DOS 

ANJOS BATISTA, MARIQUEZE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 46, "Certifico e dou fé 

que em cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, em que o Polo Ativo 

Banco do Brasil S/A e Polo Passivo, José Bandeira Aguiar Comércio ME e 

outros, que no dia 04/10/2018 às 18h00min, estive no endereço 

mencionado no mandado e lá existe um supermercado que se chama 

(MERCADO DO GAÚCHO) após falei com o Sr. “gaúcho” e o mesmo disse 

que conhece essas pessoas, mas não soube informar a sua localização. 

POR ESSE MOTIVO NÃO FOI POSSIVEL DAR CUMPRIMENTO NO 

MANDADO DE CITAÇÃO".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43013 Nr: 296-38.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA ELIN LTDA -ME, JARBAS 

FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.0077-A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10.637, GUILHERME 

FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10.647/MS, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHINTHIA MARIA 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão, auto de penhora, auto de avaliação de imóvel 

(fls. 79/81), bem como da certidão do oficial de justiça de fls. 82, "... Deixei 

de intimar os executados da penhora efetuada".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59220 Nr: 804-42.2017.811.0049

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAFOM, VFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL - 

OAB:8.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Intime-se a autora para especificar o endereço do réu no 

municipio de Santana do Araguaia/PA no prazo de 15 (quinze) dias, bem 

como requerer o que entende de direito. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41717 Nr: 1346-36.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILGLEI FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

 Deixo de acolher o parecer Ministerial de fls. 123, visto certidão de fls. 

124, o qual o acusado informa seu endereço atualizado.

Deste modo, designo audiência para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 

13h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), a ser realizada na 

sala de audiências da Segunda Vara desta Comarca, no Fórum local, nos 

termos do artigo 399 do CPP.

Intime-se o réu no endereço contido na certidão de fls. 124.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64134 Nr: 325-15.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 Diante do exposto, revogo a prisão preventiva anteriormente decretada 

em desfavor do réu Baltazar Mendes da Silva, com fundamento legal no 

artigo 316 do Código de Processo Penal.Posto isso, defiro o requerimento 

formulado pelo réu Baltazar Mendes da Silva às fls. 171/178, revogo a 

prisão preventiva a que se encontra submetido, relativa aos fatos em 

apuração no presente feito, e lhe concedo o benefício da liberdade 

provisória sem fiança, condicionada à medidas cautelares diversas da 

prisão, com fundamento nos artigos 316, 319 e 321, todos do Código de 

Processo Penal.Imponho ao réu as seguintes medidas cautelares diversas 

da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP:1.Proibição de acesso ou 

frequência a bares, prostíbulos e lugares afins;2.Recolhimento domiciliar 

no período noturno, durante a semana entre as 20h00min e às 06h00min, e 

por tempo integral nos dias de folga;3.Proibição de se ausentar da 

comarca onde reside, sem autorização judicial, por mais de 08 (oito) 

dias.Expeçam-se alvarás de soltura em benefício do acusado Baltazar 

Mendes da Silva, se por outros motivos não permanecerem presos e carta 

precatória para cumprimento da ordem de soltura.Dê-se baixa no mandado 

de prisão no BNMP e no Apolo.No mais, Ciência ao MP.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 42240 Nr: 1912-82.2012.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE CALDEIRA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Vistos.

 Em observância ao pedido contido na cota de fls. 120, designo audiência 

para o dia 05 de fevereiro de 2019, às 16h30min (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58935 Nr: 646-84.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 (...)É o relato.Atento ao comando do art. 431 do Código de Processo Penal 

e art. 42 do COJE, designo o dia 17 de dezembro de 2018, às 08h00min 

(horário oficial de Mato Grosso), para realização do julgamento do réu pelo 

Tribunal Popular.Intimem-se o réu, sua Defensa Técnica, as testemunhas e 

os jurados.Dê-se ciência ao Ministério Público. Publiquem-se os 

editais.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Vila Rica/MT, 30 

de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66036 Nr: 1582-75.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Vistos.

A Defesa Técnica requereu a designação de audiência para o 

oferecimento da suspensão condicional do processo, fls. 85/86.

 No entanto, deixo de apreciar o pedido, pois caso seja conveniente o 

oferecimento do benefício, o referido pode ser ofertado na audiência 

devida para este momento processual.

 Deste modo, apresentada a resposta à acusação (fls. 85/86), verifico não 

haver questão incidental a ser analisada.

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), mantenho o 

recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 22 de janeiro de 2019, às 16h00min (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso), a ser realizada na sala de audiências da Segunda Vara 

desta Comarca, no Fórum local, nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião 

em que se procederá à oitiva das vítimas e testemunhas e, ao final, 

realizar-se-á o interrogatório do acusado.

Justifico ser esta a primeira data livre na pauta de audiências desta 

Comarca.

As provas serão produzidas em uma só audiência, de forma que aquelas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias serão 

indeferidas.

Os esclarecimentos dos peritos, caso necessário, dependerão de prévio 

requerimento das partes.

Estando a ré presa, requisite-se sua escolta. Caso resida em outra 

comarca, expeça-se carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão, sem prejuízo da realização do interrogatório judicial no juízo 

deprecado.

Havendo testemunha (s) residente (s) em outra (s) comarca (s), 

expeça(m)-se carta (s) precatória (s), nos termos do artigo 222 do CPP, 

intimando-se o MP e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273 do 

STJ).

Havendo policial militar arrolado como testemunha, requisite-se na forma 

do art. 221, §2º, do CPP, ou, sendo funcionário público, expeça-se o 

competente mandado de intimação e comunique-se na forma do art. 221, 

§3º, do CPP, caso contrário, intime(m)-se a (s) testemunha (s) no (s) 

endereço (s) declinado (s) pelas partes.

Intimem-se o Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50715 Nr: 1161-90.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA GALDINO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE DOMINGOS 

FERREIRA VILASBOA, para devolução dos autos nº 

1161-90.2015.811.0049, Protocolo 50715, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5818 Nr: 869-02.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prentiss Química LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Antonio Sasso - 

OAB:28922-A-PR

 Vistos em correição.

 Em regra, verifica-se que a atualização do débito é devida até o momento 

da efetivação do bloqueio judicial, posto que a partir do bloqueio judicial, a 

atualização dos valores é responsabilidade da instituição bancária. Neste 

sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PENHORA 

REALIZADA EM DATA POSTERIOR À ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS - 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS - LIMITAÇÃO À DATA DO DEPÓSITO 

JUDICIAL - RECURSO PROVIDO.

O depósito judicial, ainda que parcial, exime o devedor do pagamento de 

juros e correção monetária sobre tal montante, a partir da sua efetivação. 

Constatada a existência de diferença em virtude do lapso temporal 

decorrido entre a realização do cálculo de liquidação e a efetivação da 

penhora online, deve ser abatida e excluída do cálculo o valor penhorado, 

evitando o bis in idem. (AI 938/2010, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/05/2010, Publicado no DJE 

11/05/2010)

Neste sentido verifica-se que do momento da atualização do débito pelo 

credor de R$ 16.020,93 em 18/08/2015(fls.1029) até o efetivo bloqueio 

judicial em 29/03/2016 (fls.1035), houve um decurso de tempo qualificado, 

razão pela qual, excepcionalmente há que se reconhecer o direito do 

exequente do recebimento dessa diferença entre o valor primeiramente 

executado em 18/08/2015(fls.1029) e o valor devidamente atualizado até a 

data do bloqueio judicial ocorrido em 29/03/2016.

 Assim, determino a remessa dos autos à contadoria judicial para que 

proceda ao calculo dos valores devido como acima exarado.

Após, com o cálculo intime-se o executado por meio de seu advogado, 

para efetuar o pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, 

sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 

10% a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

CPC.

Às providencias. Expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, 30 de outubro de 2018.

_______________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1110 Nr: 73-50.2001.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPAGAZ - Depósito de Gaz Leste 

Matogrossense Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A, Gabriela Alves de Deus - 

OAB:13.131-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aparecido Alves Pinto 
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- OAB:4.738 - MT

 No mais, ante ao pagamento dos honorários recursais (fl. 706) fixados 

nos termos do acórdão de fls. 686/687, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução com 

resolução do mérito.Quanto ao pleito de fl. 707, expeça-se o necessário 

para levantamento dos valores que lhe são de direito.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.P.R.I.C.Alto Garças/MT, 30 de outubro de 2018.LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 30197 Nr: 29-45.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselma Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

386, inciso VII do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação penal com o fim de absolver a acusada ANSELMA 

CARDOSO DA SILVA, devidamente qualificada nos autos, do crime 

descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito, procedendo-se com as baixas e anotações 

necessárias.Sem custas e sem honorários na forma da lei.P.R.I.CAlto 

Garças/MT, 25 de outubro de 2018.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13425 Nr: 620-75.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almira Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 13425

Vistos, em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença prosposto por Almira Rodrigues 

dos Santos em face de Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação."

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário

 P.R.I.C.

 Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13956 Nr: 1117-89.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anizio Francisco de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 13956

 Vistos em correição.

 Trata-se de ação previdenciária movida por Anizio Francisco de Rezende 

em desfavor do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, julgo extinta a presente execução na forma do art. 924, inciso II, do 

CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o §3º, do artigo 450 da CNGC:

"§3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a 

liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu 

sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Expeça-se o necessário.

 P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

____________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32315 Nr: 622-40.2013.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Código nº: 32315

Vistos, em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença prosposto por Maria Alves dos 

Santos em face de Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação."

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário

 P.R.I.C.

 Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 13901 Nr: 1061-56.2010.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA LUÍSA DE MACEDO 

BONFIM - OAB:

 Código nº: 13901

Vistos, em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença prospostoMaria de Souza Moraes 

em face de Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

 Considerando que o executado efetuou o pagamento do valor que é 

devido, JULGO EXTINTA a presente execução na forma do art. 924, inciso 

II, do CPC.

 Expeça-se o respectivo alvará. Cumpra-se o artigo 450, §3º da CNGC:

"450, §3º - O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 
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comunicação."

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário

 P.R.I.C.

 Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34335 Nr: 400-38.2014.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arielson Silveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Código n°: 34335

SENTENÇA.

Vistos em correição.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou ARIELSON SILVEIRA GOMES já qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narrou a denúncia que no dia 25 de fevereiro de 2014, por volta das 23 

horas, na Avenida Mato Grosso, bairro Vila Morena, Alto Garças/MT, o 

denunciado Arielson Silveira Gomes, tinha consigo e mantinha em 

depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e 

regulamentar, a droga conhecida por pasta base de cocaína.

Que os policiais civis receberam denuncia anônima informando que o 

denunciado estava realizando tráfico de drogas nas proximidades de um 

bar na Vila Morena, nesta cidade de Alto Garças/MT.

Que após receberem a denuncia anônima, os policiais civis que se 

encontravam de plantão foram até o local e abordaram o denunciado, 

sendo que, ao ser realizada busca pessoal foi encontrada na bermuda 

dele, próximo ao zíper, uma trouxinha de pasta base de cocaína.

Que os policiais levaram o denunciado até a residência dele e realizada 

busca foram encontradas no quarto dele mais duas trouxas de pasta base 

de cocaína.

O acusado apresentou defesa preliminar às fls. 54/56 em que pugnou pela 

absolvição.

A denúncia fora recebida em 19/12/2014 à fl. 121, ocasião em que se 

designou audiência de instrução e julgamento, sendo realizada às fls. 

136/143, momento em que realizou-se a oitiva das testemunhas e o réu foi 

interrogado.

 Juntou-se aos autos laudo definitivo de substância entorpecente às fls. 

145/148 positivo para a presença de cocaína.

 O MPE apresentou memoriais ás fls. 90/102 e requereu a condenação do 

acusado nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa também em memoriais às fls. 170/182, postulou pela 

absolvição do acusado, e subsidiariamente pelo reconhecimento da 

desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para 

o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de ARIELSON SILVEIRA GOMES, anteriormente 

qualificado, pela prática do delito descrito na denúncia.

 2.1 Do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas):

A materialidade encontra-se consubstanciada no auto de prisão em 

flagrante (fl. 11), auto de apreensão (fl. 23) contendo 01 (um) celular 

marca Samsung, cor preta, 02 (duas) bermudas jeans, com bolsos 

disfarçados próximo ao zíper para guarda entorpecente, 01 (uma) arma de 

brinquedo de cor preta, 01 (uma) seringa de plástico com agulha, 01 (uma) 

capsula deflagrada calibre 38, 01 (uma) calça jeans com bolso disfarçado 

próximo ao zíper para guardar entorpecente, 01 (um) vidro com um líquido 

cloridrato de lidocaína 2%, 06 (seis) pedaços de sacos plástico 

recortados para embalar entorpecente, 01 (uma) porção de uma 

substância tipo pó branco aparentando ser “cocaína”, 02 (duas) porções 

de um pó branco aparentando ser cocaína, auto de constatação preliminar 

de substância entorpecente (fl. 25), boletim de ocorrência de fl. 10, laudo 

toxicológico definitivo positivo para a presença da substância cocaína (fls. 

145/148) e depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo.

A autoria que se imputa ao réu em relação a este crime também se restou 

comprovada.

 Neste sentido, são os depoimentos prestados pelos policias civis que 

realizaram a abordagem, Renato Carlos dos Santos Berigo e Edilson 

Carvalho da Costa. Vejamos.

A testemunha Renato Carlos dos Santos Berigo, policial civil, em sede 

instrutória (fls. 136/143), declarou que fez a abordagem do acusado, e 

aduziu que receberam denuncia anônima informando que o acusado 

estava realizando a prática de tráfico, ocasião em que em sua abordagem, 

fora encontrado com o acusado “trouxinha” de droga que estava 

acondicionada em sua bermuda, próximo ao zíper. Que em buscas 

realizada na residência do acusado fora encontrado em seu quarto, 

outras duas porções de substância aparentado ser cocaína.

No mesmo sentido, é depoimento em juízo (fls. 136/143) do policial Edilson 

Carvalho da Costa, que reafirmou as declarações prestadas pelo policial 

Renato Carlos dos Santos Berigo, declarando que após receberem 

denuncia anônima noticiando que o acusado estava comercializando 

drogas na região, fora feita abordagem no acusado, logrando êxito em 

encontrar no interior da bermuda do acusado, uma “trouxinha” de droga do 

tipo cocaína. Que esse compartimento encontrado nas vestes do 

acusado, hoje é estratégia comum dos traficantes. Declarou ainda que em 

buscas realizadas na residência do denunciado encontrou-se sacolas 

com cortes para embalagem da droga, outros materiais relacionados ao 

tráfico, dentre eles um pó branco, aparentando ser ácido bórico e duas 

porções de droga. Que o acusado é conhecido como “cabeça de cobra”, 

que a policia já fez diversas abordagens em que o acusado se encontrava 

em lugares ermos.

Por sua vez, o acusado em juízo (fls. 136/143) confessou a propriedade 

da droga, declarando que se tratava de substância do tipo maconha e não 

cocaína, e que se destinava ao consumo pessoal. Declarou ainda que a 

droga encontrada em sua residência tratava-se de uma pomada que 

estava acondicionada em uma sacola, negando a propriedade da outra 

porção de pó branco encontrado em sua residência.

Todavia, verifica-se que em sede inquisitorial (fls. 19/21) o acusado em 

depoimento declarou que ao ser abordado fora encontrado com ele uma 

peteca de entorpecente do tipo pó (cocaína). Que em seguida os policiais 

realizaram busca pessoal em sua residência onde fora encontrado ácido 

bórico, declarando que não utiliza o ácido bórico para mistura de 

entorpecentes, mas que adquiriu o ácido em Rondonópolis/MT. Quanto ao 

líquido cloridrato de lidocaína encontrado, declarou que encontrou nos 

pertences de sua avó e o guardou com ele.

 Logo, verifica-se que as provas produzidas nos autos, evidenciam a 

tentativa do acusado em eximir-se de sua responsabilidade delituosa, em 

especial pelas versões apresentadas pelo denunciado em seus 

depoimentos. Observa-se que o laudo definitivo de substância 

entorpecente (fls. 145/148), concluiu que o entorpecente apreendido se 

tratava de cocaína, não pairando qualquer dúvida quanto à espécie de 

entorpecente apreendida.

 Salienta-se que, o acusado, como costuma acontecer em delitos desta 

natureza, nega amplamente os fatos, em contrariedade com os demais 

elementos de prova constantes dos autos, em que se verifica a 

apreensão de materiais relacionado ao tráfico de drogas e se extrai 

depoimentos firmes dos policiais que realizaram o flagrante.

Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, 

faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas 

testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria 

comprometer a repressão ao crime, ainda, mais quando corroborados por 

outros elementos jungidos no caderno processual.

 Logo, a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento da 

droga, os materiais relacionados ao tráfico apreendidos e os depoimentos 

encartados nos autos e todas as demais provas colidem no sentido de 

que o réu estava praticando o comércio ilícito de drogas.

Assim, entendo confirmada a materialidade e existência de suficientes 

indícios de autoria, configurando o crime de Tráfico Ilícito de Drogas.

 Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu 

ARIELSON SILVEIRA GOMES qualquer excludente de ilicitude ou 

culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo art. 33, caput, da 

Lei 11.343/2006.

2.2 Da aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 
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4º da Lei 11.343/06 pugnada, verifico que o acusado não faz jus ao 

reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, 

haja vista que a causa de diminuição em tela, visa conferir uma 

proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim 

concebido o agente que, ipsis litteris, "seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa".

 Nesse sentido:

 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA 

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11343/06 – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS – BENESSE CONCEDIDA – REGIME ABERTO 

– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 

DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAL SOPESADAS- RECURSO PROVIDO. De 

ofício, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base acima do 

mínimo legal deve ser afastada, face à ausência de elementos concretos 

para aferir como desfavoráveis as moduladoras do art. 59 do CP. 

Preenchidos os requisitos necessários, impõe-se o reconhecimento da 

causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Se o 

quantum da pena é abaixo de 4 anos e as circunstâncias não são 

totalmente desfavoráveis, cabe fixar o regime aberto para início de 

cumprimento da pena. Cabe substituição da pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos, eis que o Apelante preenche os requisitos 

do art. 44, I a III do CP Contra o parecer, recurso provido. TJ-MS - 

Apelação APL 00153303920148120001 MS 0015330-39.2014.8.12.0001 

(TJ-MS). Data de publicação: 27/10/2015.

Logo, seguindo-se tal viés interpretativo no caso em voga, verifico que o 

acusado Arielson Silveira Gomes, não faz jus a benesse supracitada, haja 

vista que conforme análise dos antecedentes do acusado, esta possui 

condenação anterior, possuindo execução de pena ativa (Cód. 658295, 

em trâmite na Comarca de Rondonópolis/MT), o que de fato demonstra o 

não preenchimento dos requisitos elencados no art. 33, § 4º, da Lei 

11.343/06.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, e condeno o réu ARIELSON SILVEIRA GOMES, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas 

no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes o que valoro negativamente;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: não destoa dos crimes dessa natureza, nada tendo a 

valorar;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 i) Natureza da droga/Quantidade da substância: deixo de apreciá-las visto 

que não extrapolam os limites normais do delito.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 06 (seis) anos de reclusão, com pagamento de 600 (seiscentos) 

dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes. 

Incide-se apenas a atenuante etária (art. 65, inciso III, alínea “d” do CP), 

tendo em vista que a confissão qualificada não pode ser considerada para 

este fim, conforme farta jurisprudência do STJ. Dessa forma atenuo a 

pena em 01 (um) ano de reclusão com o pagamento de 100 (cem) 

dias-multa, razão pela qual passo a fixar a pena anteriormente dosada no 

patamar de 05 (cinco) anos de reclusão com pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multa.

 Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento e 

diminuição de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em 

desfavor de ARIELSON SILVEIRA GOMES no patamar de 05 (cinco) anos 

de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no 

valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato 

delituoso, visto não haver informação nos autos sobre a capacidade 

financeira do réu.

4. DA DETRAÇÃO PENAL

Verifico que o réu faz jus à detração penal, na forma do artigo 1º da Lei nº 

12.736/2012.

Observa-se que o réu fora preso em flagrante em 26/02/2014 (fl. 11), 

sendo-lhe concedido por meio de Habeas Corpus alvará de soltura em 

16/04/2014 sob os autos de cód. 34242. Logo, o réu permaneceu 

segregado 49 (quarenta e nove) dias. Assim, subtraindo esse tempo de 

custódia cautelar, fica a PENA DEFINITIVA do réu ARIELSON SILVEIRA 

GOMES fixada em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de 

reclusão com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa que fixo no valor 

de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, 

visto não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do 

réu.

Verifico que, na situação em tela, torna-se incabível a aplicação da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 

do CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), ante 

aos maus antecedentes do acusado e quantum de pena fixado.

5. DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos da Súmula 717 do STF, em conjunto com o art. 33, § 3º do CP, 

verifica-se a possibilidade de se fixar regime mais gravoso para inicio do 

cumprimento da reprimenda, desde que devidamente justificado.

Nesse sentido:

 "O preceito inscrito no art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal não obriga o 

magistrado sentenciante, mesmo tratando-se de réu sujeito a pena não 

superior a oito anos de prisão, a fixar, desde logo, o regime penal 

semiaberto. A norma legal em questão permite ao juiz impor ao 

sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, em 

decisão suficientemente motivada (Súmula 719/STF). A opção pelo regime 

menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida 

ao magistrado." (HC 125589 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda 

Turma, julgamento em 19.5.2015, DJe de 26.6.2015).

E mais:

 Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (1) 

IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE 

DA VIA ELEITA. (2) MAJORANTES (ART. 157 , § 2.º , I , II E V , DO CP ). 

EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (DOIS QUINTOS). 

JUSTIFICATIVA IDÔNEA. (3) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA 

MAIS GRAVOSO. REFERÊNCIA A ELEMENTO CONCRETO. ILEGALIDADE. 

AUSÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. É imperiosa a necessidade de 

racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 

cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema 

recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva 

de recurso especial. 2. Não há manifesta ilegalidade a ser reconhecida. 

Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena acima do 

mínimo legal (um terço) requer devida fundamentação, com referência a 

circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, 

o que se verifica no caso em apreço. 3. Por mais que a pena-base tenha 

sido fixada no mínimo legal, bem como o quantum da pena ser inferior a 

oito anos de reclusão, havendo menção a elemento concreto para o 

estabelecimento de regime inicial mais severo, não há falar em 

constrangimento ilegal. Na espécie, foi apontada significativa 

particularidade fática (os réus ao adentrarem a casa em que as vítimas se 

encontravam empregaram violência física e ameaças, sendo que segundo 

uma das vítimas, um dos agentes teria inclusive colocado o revólver na 

cabeça de um menino de dez anos de idade) a revelar modus operandi 

com plus de reprovabilidade, autorizando, assim, o tratamento mais 

gravoso. 4. Habeas corpus não conhecido, cassada a liminar outrora 

deferida. STJ - HABEAS CORPUS HC 184165 SP 2010/0164005-7 (STJ) . 

Data de publicação: 10/05/2013.

 Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ELEMENTOS 

DE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. 

POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I - No caso, o magistrado, ao 

fixar a pena-base do paciente, observou fundamentadamente todas as 

circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal , o que 

justifica o quantum acima do mínimo legal. II - Segundo a alínea b do § 2º do 

art. 33 do Código Penal , é ato discricionário do juiz a adoção de regime 

inicial de cumprimento de pena mais rigoroso. III - Ordem denegada. STF - 

HABEAS CORPUS HC 102651 MG (STF). Data de publicação: 30/06/2010.

Logo, ante o reconhecimento da circunstância judicial negativa referente 
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aos maus antecedentes do acusado, imperioso determinar a fixação do 

regime mais gravoso para o início do cumprimento de pena do réu.

Assim, em consonância ao art. 33, § 3º do CP, DETERMINO o REGIME 

FECHADO para início do cumprimento de pena do réu ARIELSON SILVEIRA 

GOMES.

6. DAS DETERMINAÇÕES GERAIS

Por não haver nenhuma alteração fática superveniente, CONCEDO o 

direito do réu ARIELSON SILVEIRA GOMES de recorrer em liberdade, por 

consequência revogo as medidas cautelares que lhe foram impostas nos 

autos de cód. 34242 à fl. 84.

 CONDENO o réu ainda ao pagamento das custas, haja vista não ser 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

DETERMINO a incineração das substâncias apreendidas à fl. 23, se tal 

providencia ainda não foi edificada, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 

32, da Lei de Drogas, bem como DETERMINO a destruição de 02 (duas) 

bermudas jeans, com bolsos disfarçados próximo ao zíper para guardar 

entorpecentes, 01 (uma) seringa de plástico com agulha, 01 (uma) calça 

jeans com bolso disfarçado próximo ao zíper para guardar entorpecente e 

01 (um) vidro com um líquido contendo cloridrato de lidocaína 2%.

Quanto aos seguintes bens apreendidos (fl. 23): 01 (uma) arma de 

brinquedo de cor preta e 01 (uma) capsula deflagrada calibre 38, 

ENCAMINHEM-SE os mesmos ao Comando do Exército em 

Rondonópolis/MT para as providências cabíveis a teor do que estabelece 

o artigo 25 da Lei n° 10.826/03.

 Tendo em vista que não foi comprovada a origem lícita do celular marca 

Samsung, cor preta apreendido (fl. 23), DECRETO a perda deste bem em 

favor da União, que deverá ser revertido diretamente ao FUNAD (art. 63, 

§1º da Lei 11.343/06).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos 

culpados; comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso 

III, da CF/88; comunique-se ao instituto de identificação civil; expeça-se o 

necessário para execução da pena. Efetivem-se as demais formalidades 

legais e arquive-se o presente feito, procedendo-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o condenado, 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrerem o que será 

feito mediante termo, tudo a teor do artigo 1421 e parágrafo único da 

CNGCGJ/MT.

P.R.I.C.

Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34798 Nr: 795-30.2014.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Código n°: 34798

SENTENÇA.

Vistos em correição.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou DANIELA DA SILVA SANTOS, como incursa nas penas 

do art. 33 da Lei 11.343/06.

Narra a denuncia que no dia 03 de maio de 2014, por volta das 13h:15min, 

na Rua José Bonifácio, s/nº, Bairro Mato Grosso, Alto Garças/MT, a 

denunciada Daniela da Silva Santos, tinha em depósito, sem autorização e 

em desacordo com determinação legal e regulamentar, 08 (oito) trouxinhas 

da droga maconha, 16 (dezesseis) trouxinhas da droga pasta base de 

cocaína, uma quantia de sacolas plásticas, para fins de mercancia e a 

importância de R$ 251,70 (duzentos e cinquenta e um reais e setenta 

centavos) em espécie, conforme auto de prisão em flagrante de fl. 06, 

auto de apreensão de fl. 17 e auto de constatação preliminar de 

substância entorpecente de fl. 19.

Consta ainda no incluso inquérito policial que os policiais lograram 

apreender no interior da residência da denunciada, 01 (um) bichinho de 

pelúcia, 01 (um) aparelho de televisão de 14’’ marca Panasonic, 01 (um) 

aparelho home theater, com 06 (seis) caixas de som, 01 (um) aparelho de 

rádio micro system, marca Toshiba, 02 (dois) aparelhos celulares, um da 

marca Samsung e outro da marca acatel, 02 (dois) chips da operadora 

vivo, 01 (um) pen drive Sandis de 4GB, 01 (um) relógio de pulso, bens 

esses obtidos pela denunciada no exercício da mercancia de drogas, 

descritos no auto de apreensão de fl. 17.

A acusada apresentou defesa prévia às fls. 63/73, sendo a denuncia 

recebida às fls. 101/104, ocasião em que se designou audiência de 

instrução e julgamento, sendo a oralidade realizada às fls. 172/174, 

oportunidade em que se ouviu as testemunhas e a ré, que permaneceu ao 

em silêncio.

Às fls. 181/184 colacionou-se aos autos laudo definitivo de substância 

entorpecente positivo para a presença de maconha e cocaína.

Às fls. 185/186, o MPE apresentou alegações finais, pugnando pela 

condenação da acusada nos exatos termos da inicial acusatória.

Por sua vez a defesa da acusada, apresentou alegações finais às fls. 

191/195, em que postulou pela absolvição da acusada por insuficiência de 

provas, e subsidiariamente pelo reconhecimento da desclassificação do 

delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06 para o delito do art. 28 da 

mesma lei, bem como pelo reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, 

§ 2º da Lei 11.343/06, pela aplicação da pena em seu mínimo legal e pelo 

direito da ré de recorrer em liberdade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de DANIELA DA SILVA SANTOS, anteriormente 

qualificada, pela prática dos delitos descritos na denúncia.

 2.1 Quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 :

A materialidade restou consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante 

(fl. 13), termo de exibição e apreensão contendo 08 (oito) trouxinhas da 

droga maconha, 16 (dezesseis) trouxinhas da droga pasta base de 

cocaína, uma quantia de sacolas plásticas, a importância de R$ 251,70 

(duzentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) em espécie, 01 

(um) bichinho de pelúcia, 01 (um) aparelho de televisão de 14’’ marca 

Panasonic, 01 (um) aparelho home theater, com 06 (seis) caixas de som, 

01 (um) aparelho de rádio micro system, marca Toshiba, 02 (dois) 

aparelhos celulares, um da marca Samsung e outro da marca acatel, 02 

(dois) chips da operadora vivo, 01 (um) pen drive Sandis de 4GB e 01 

(um) relógio de pulso (fl. 24), auto de constatação preliminar de substância 

entorpecente (fl. 26), laudo definitivo positivo para a presença de 

maconha e cocaína (fls. 181/184) e depoimentos encartados no caderno 

investigativo e em juízo.

 A autoria que se imputa a ré em relação a este crime também restou 

comprovada. Vejamos.

Em depoimento em juízo (fls. 172/174) a testemunha Renato Carlos dos 

Santos Berigo, policial civil declarou:

 “(…) eu fui informado através de um agente penitenciário que, esse 

agente ele teria tido uma bicicleta furtada na residência dele, ai esse 

agente me falou que viu a bicicleta na residência de Daniela, que tinha uns 

menores lá desmontando essa bicicleta na residência dela, e me pediu 

apoio para ir lá, eu me prontifiquei na mesma hora, peguei e fui lá na 

residência dela e foi constatado que tinha os menores lá desmontando 

algumas bicicletas, desmontando umas e montando outras, ai nessa 

oportunidade, observando na porta da casa dela eu vi a presença de 

papelotes, aparentemente de pasta base de cocaína, ai eu no momento eu 

acionei outros policiais, chamei reforço, chamei o Edilson e chamei a 

polícia militar, chegando lá, por causa desses papelotes, já estava ali no 

flagrante também da bicicleta, foi solicitada a ela que a gente entrasse 

para dar uma revistada na casa dela, ai nós entramos e procuramos lá, 

revistamos a casa dela e foi encontrado uma quantia de entorpecente 

escondida dentro de um bichinho de pelúcia que estava numa estante da 

sala, e ai foi dada voz de prisão a ela (…).

 (...) no meu ponto de vista era para comércio, porque as pessoas 

entravam e saiam da casa dela (...) tinham notas e moedas de vários 

valores.”

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Edilson Carvalho, policial 

civil, que em juízo declarou que estava fazendo algumas diligências e se 

deparou com a viatura da PM parada em uma residência. Que ao descer 

no local, viu que o policial Renato estava na companhia de um agente 

prisional, lhe sendo informado que estavam a procura de uma bicicleta 

furtada e que haviam encontrado uma “trouxinha” de entorpecente caído 
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na porta da residência da acusada. Que em seguida, ao adentrarem na 

residência lograram êxito em encontrar dentro de um ursinho de pelúcia 

mais entorpecentes, uma quantia em dinheiro e outros objetos que não 

possuíam nota fiscal. Declarou ainda que foram encontradas várias 

sacolas no local, uma cortada e as demais intactas (fls. 172/174).

Em complemento, tem-se o depoimento da testemunha Vanderlan Pereira 

da Silva, ouvido em fase inquisitorial (fl. 16), em que declarou que ao 

revistarem a residência da acusada, encontraram outros objetos ilícitos e 

drogas.

No mesmo sentido é depoimento da testemunha Elizabete Ferreira Dias, 

que também em sede investigativa (fl. 19) aduziu que estava na porta da 

casa de Daniela esperando as crianças quando a polícia chegou 

procurando por uma bicicleta. Que na residência de Daniela fora 

encontrado muita droga.

Ainda que a denunciada tenha feito uso do seu direito ao silêncio, tanto na 

fase inquisitorial, quanto em juízo, todos os elementos de prova 

constantes dos autos, em especial a apreensão dos entorpecentes (fl. 

24), e pelos depoimentos firmes dos policiais que realizaram o flagrante, 

verifica-se a ocorrência da mercancia, eis que a ré mantinha em depósito 

em sua residência entorpecentes do tipo maconha e cocaína, o que se 

depreende do laudo definitivo de entorpecentes colacionado aos autos às 

fls. 181/184.

 Ademais, como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como 

o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as 

únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos 

seria comprometer a repressão ao crime, ainda, mais quando 

corroborados por outros elementos jungidos no caderno processual.

Logo, a quantidade de drogas apreendidas (fl. 24), a forma de 

acondicionamento da droga, os depoimentos encartados nos autos e 

todas as demais provas colidem no sentido de que a ré estava praticando 

a mercancia de entorpecentes.

Entendo confirmada a materialidade e existência de suficientes indícios de 

autoria, configurando o crime de Tráfico Ilícito de Drogas.

Trata-se de fato típico, não operando em favor da ré DANIELA DA SILVA 

SANTOS qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser 

incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.1.1 Da aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006:

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 

4º da Lei 11.343/06 pugnada, verifico que a acusada faze jus ao 

reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, 

haja vista que a causa de diminuição em tela, visa conferir uma 

proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim 

concebido o agente que, ipsis litteris, "seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa".

 Nesse sentido:

 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA 

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11343/06 – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS – BENESSE CONCEDIDA – REGIME ABERTO 

– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 

DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAL SOPESADAS- RECURSO PROVIDO. De 

ofício, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base acima do 

mínimo legal deve ser afastada, face à ausência de elementos concretos 

para aferir como desfavoráveis as moduladoras do art. 59 do CP. 

Preenchidos os requisitos necessários, impõe-se o reconhecimento da 

causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Se o 

quantum da pena é abaixo de 4 anos e as circunstâncias não são 

totalmente desfavoráveis, cabe fixar o regime aberto para início de 

cumprimento da pena. Cabe substituição da pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos, eis que o Apelante preenche os requisitos 

do art. 44, I a III do CP Contra o parecer, recurso provido. TJ-MS - 

Apelação APL 00153303920148120001 MS 0015330-39.2014.8.12.0001 

(TJ-MS). Data de publicação: 27/10/2015.

Logo, seguindo-se tal viés interpretativo no caso em voga, corrobora-se a 

aplicação desta causa excepcional de diminuição de pena ao acusado em 

seu máximo legal.

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, e condeno a ré DANIELA DA SILVA SANTOS 

como incursa nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

 Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: não destoam dos crimes desta natureza;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 a) Natureza/quantidade da droga: deixo de apreciá-las visto que não 

extrapolam os limites normais do delito.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 05 (cinco) anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) 

dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes e 

atenuantes, razão pela qual mantenho a pena provisória em 05 (cinco) 

anos de reclusão, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Incide-se, a 

minorante de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, visto que a 

acusada preenche os requisitos da mesma, aplico a minorante no patamar 

de 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em desfavor de DANIELA DA 

SILVA SANTOS no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão 

com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa que fixo no valor de 1/30 

(um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto 

não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira da ré.

 4 . DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Condeno a ré ao pagamento das custas e taxas processuais eis que não 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.

5. DA DETRAÇÃO PENAL

Verifico que a ré faz jus à detração penal, na forma do artigo 1º da Lei nº 

12.736/2012.

Observa-se que a ré fora presa em flagrante em 03/05/2014 (fl. 13), 

sendo-lhe concedida liberdade provisória em 26/06/2014 (fls. 101/104). 

Logo, a ré permaneceu segregada 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias. 

Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a PENA 

DEFINITIVA da ré DANIELA DA SILVA SANTOS fixada em 01 (um) ano, 06 

(seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão com pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multa que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário 

mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos 

autos sobre a capacidade financeira da ré.

O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º do CP.

Verifico que, na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma 

vez que a ré preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, revelando 

ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

 Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direito, a ser fixada pelo juízo da execução.

Prejudicada a aplicação do art. 77 do CP, em razão da substituição da 

pena por restritiva de direitos.

 6. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Por fim, RECONHEÇO O DIREITO DA RÉ DANIELA DA SILVA SANTOS DE 

RECORRER EM LIBERDADE, tendo em vista o regime de cumprimento de 

pena aplicado acima, bem como o pouco tempo de pena privativa de 

liberdade restante a ser executada, caso transite em julgado esta 

sentença. Por consequência, revogo as medidas cautelares impostas à ré, 

às fls. 101/104 dos autos.

Com efeito, tenho que, in casu, a sua prisão preventiva não se 

compatibiliza com o princípio da homogeneidade, corolário da 

proporcionalidade, e segundo o qual “não se mostra razoável manter 

alguém preso cautelarmente em regime mais gravoso do que aquele que, 

ao final do processo, será eventualmente imposto” [TJ-PE - HC: 4069610 

PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 25/11/2015, 1ª 

Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 22/01/2016].

7. DETERMINAÇÕES GERAIS

DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 817 de 1058



fl. 24, se tal providencia ainda não foi edificada, nos termos do parágrafo 

1º, do artigo 32, da Lei de Drogas, bem como determino a destruição de 01 

(um) bichinho de pelúcia e 02 (dois) chips da operadora vivo, mediante 

termo nos autos.

Considerando que nos autos de cód. 34870 às fls. 22/23, o FUNAD 

manifestou desinteresse na custódia e uso dos objetos apreendidos, bem 

como que não fora comprovada a origem lícita dos seguintes bens: 01 

(um) aparelho de televisão de 14 polegadas marca Panasonic, 01 (um) 

aparelho home teather, com 06 (seis) caixas de som, 01 (um) aparelho de 

rádio micro system, marca Toshiba, 02 (dois) aparelhos celulares, um da 

marca Samsung e outro da marca Acatel, 01 (um) pen drive SandisK de 

4GB e 01 (um) relógio de pulso, DETERMINO sua doação a Instituição 

CEJUPA - Centro Juvenil Padre Agostini deste município de Alto 

Garças/MT.

Quanto à quantia apreendida (fl. 24) no valor de R$ 251,70 (duzentos e 

cinquenta e um reais e setenta centavos) em espécie, DECRETO o seu 

perdimento em favor da União, que deverá ser revertido diretamente ao 

FUNAD (art. 63, §1º da Lei 11.343/06).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da sentenciada no rol dos 

culpados; comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso 

III, da CF/88; comunique-se ao instituto de identificação civil; expeça-se o 

necessário para execução da pena; efetivem-se as demais formalidades 

legais e arquive-se o presente feito, procedendo-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a defesa e a condenada 

pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer o que será feito 

mediante termo, tudo a teor do artigo 1421 e parágrafo único da 

CNGCGJ/MT.

P.R.I.C

Alto Garças/MT, 23 de outubro de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45175 Nr: 1650-38.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DLMR, MGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 Código nº: 45175

SENTENÇA.

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos movida por DAVI LUCCAS 

MARTINS ROCHA, representado por sua genitora MAYANNE GOMES 

MARTINS, em desfavor de GILDEVAN JOSÉ DA ROCHA, todos já 

qualificados nos autos.

 Conforme petição de ref. 18 acostada aos autos, o exequente informou o 

cumprimento integral da obrigação pelo executado.

Fundamento e decido.

Considerando-se que o exequente comunicou o cumprimento integral da 

obrigação pelo executado, conforme petição de ref. 18, nos termos do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução com resolução do mérito.

Proceda-se à escrivania com a baixa do Mandado de Prisão referido 

mandado de prisão nos sistemas de praxe, caso tenha sido expedido.

Sem custas e honorários na forma da lei.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 6752 Nr: 437-46.2006.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód.6752

 Vistos em correição.

 Fls.142/145 Levando-se em consideração que o herdeiro não colacionou 

aos autos a certidão de óbito da autora, intime-o para que no prazo de 

15(quinze) dias, colacione aos autos a referida certidão.

 Após, com a comprovação, dê-se vista dos autos ao INSS para que se 

manifeste quanto a concordância a habilitação.

 Em seguida, tornem-me conclusos para deliberações pertinentes.

 Cumpra-se.

Alto Garças/MT 23 de outubro de 2018.

______________________________

Lener Leopoldo da Silva Coelho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53526 Nr: 178-31.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Granado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 IMPULSIONO os autos às partes para que se manifestem, EM 05 DIAS, 

acerca do cálculo de pena de REF. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51166 Nr: 2600-13.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Primo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE 

AMPARO AO IDOSO proposta por MARIO PRIMO DA SILVA em desfavor 

de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos qualificados 

nos autos.

Vieram –me à conclusão.

Fundamento e decido.

Da análise dos autos verifica-se que os elementos da presente ação são 

exatamente os mesmos do processo Código 48159, que se encontra em 

trâmite perante este Juízo. Nestes autos constam as mesmas partes, o 

mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

 A parte autora pleiteia a concessão de benefício assistencial de amparo 

ao idoso.

 Cumpre mencionar, que os autos 48159 foram distribuídos em data de 

15.05.2017 e oportunamente despachados em data de 27.11.2017, ou 

seja, data anterior ao despacho dos presentes autos, configurando assim 

a repetição de ação anteriormente ajuizada.

Desta feita, verifica-se a ocorrência de litispendência, nos termos do § 3º 

do artigo 337, do CPC, que preceitua:

 "Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso".

 Outrossim, por se tratar de matéria de ordem pública, ao juízo é permitido 

de ofício conhecê-la conforme preleciona o art. 337, § 5º, do CPC.

 Destarte, é necessário o reconhecimento da litispendência e a extinção 

do processo em análise, eis que os autos estão em andamento e 

conforme já mencionado possuem a mesma identidade de parte e causa 

de pedir.

Diante da litispendência reconhecida, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
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 P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-73.2014.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA BORGES MENDONCA DAL PIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO OAB - MT0011033A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Nos termos da CNGC impulsiono o presente feito 

ao advogado da parte promovente para que, no prazo legal, apresente 

Impugnação à Contestação acostada no Id6973554. Alto Garças, 31 de 

outubro de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS E 

INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO GARÇAS - MT - 

CEP: 78770-000 - TELEFONE: (66) 34711559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-83.2018.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE ALTO GARÇAS Impulsionamento por Certidão Nos termos da 

CNGC impulsiono o presente feito para redesignar a Audiência de 

Conciliação desta data, para o dia 13/11/2018, às 14:00, tendo em vista o 

aguardo da posse da Conciliadora credenciada. Intime-se as partes. Alto 

Garças, 09 de outubro de 2018. GERSON NUNES DOS SANTOS Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO 

GARÇAS E INFORMAÇÕES: RUA DOM AQUINO, 383, CENTRO, ALTO 

GARÇAS - MT - CEP: 78770-000 TELEFONE: (66) 34711559

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 42482 Nr: 1393-02.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na ref. 28, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 42831 Nr: 1588-84.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VITALINO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na ref. 30, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 49917 Nr: 1878-65.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo da 1º Secretaria da Comarca de Barra do Bugres 

- MT, Maxicase Maquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT, Marcelo 

Nogueira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC e em atenção 

a Portaria 09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 29, no prazo 

legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 21574 Nr: 384-15.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diomar Rosa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIOMAR ROSA DE JESUS, Filiação: 

Antonio Rosa de Jesus e Maria Rosa de Jesus, data de nascimento: 

19/03/1984, brasileiro(a), natural de Imperatriz-MA, solteiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: AUTOS n. 384-15.2011.811.0092 – Código – 

21574IMPUTAÇÃO: Art. 157, caput, do Código Penal.AUTOR: MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUALRÉU: Diomar Rosa de JesusVistos etc. Trata-se de 

ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor 

de Diomar Rosa de Jesus, devidamente qualificado, pela prática dos 

crimes previstos no artigo 157, caput, do Código Penal, em razão de ter 

subtraído para si, mediante violência à pessoa, coisa alheia móvel, 

consistente em 1 (um) aparelho celular, marca MOX, com dois chips e 

cartão memória de 2 giga, avaliado em R$ 70,00 (setenta reais). O réu foi 

preso preventivamente no dia 12 de maio de 2011 e solto no dia 26 de 

maio do mesmo ano.A denúncia foi recebida no dia 02 de junho de 2011 

(fl. 43).Citado, o réu apresentou resposta à acusação. Designada 

audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas vítima, uma informante 

e uma testemunha. O réu mudou-se sem informar endereço.Em sede de 

alegações finais, pugnou o representante do Ministério Público pela 

condenação do réu, nos termos da denúncia. O réu, por sua vez, em sede 

de alegações finais, pugnou pela absolvição do réu, por ausência de 

provas e, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da insignificância. 
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Eis o breve relatório. Fundamento.Decido. Antes de adentrar no mérito da 

presente ação, cumpre analisar o pedido de aplicação do princípio da 

insignificância ao crime de roubo.Como é cediço, é impossível reconhecer 

a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo, ainda que o 

objeto subtraído seja de ínfimo valor, pois não pode ter tida como 

irrelevante a conduta que é constituída do emprego de meio que pode 

lesar seriamente bem jurídicos importantes, como a integridade física, a 

tranquilidade psíquica etc. (MIRABETE, Julio Fabrini. Código penal 

interpretado. São Paulo: Atlas, pág. 949). Corroborando o entendimento 

doutrinário, tem-se a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça:“PENAL. ROUBO. CRIME COMPLEXO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. Inaplicável, aos crimes de roubo, 

o princípio da insignificância - causa supralegal de exclusão de ilicitude -, 

pois tratando-se de delito complexo, em que há ofensa a bens jurídicos 

diversos (o patrimônio e a integridade da pessoa), é inviável a afirmação 

do desinteresse estatal à sua repressão. 2. Recurso ao qual se nega 

provimento.” (STJ - AgRg no REsp 823787 / GO - Ministra JANE SILVA – 6ª 

Turma - DJe 09/12/2008).Neste esteio, ante a inaplicabilidade do princípio 

da insignificância no delito de roubo, afasto a pretensão defensiva nesse 

particular.DA MATERIALIDADE.A materialidade do crime de roubo restou 

devidamente comprovada pelos testemunhos da vítima e dos policiais 

ouvidos em Juízo, bem como pelo auto de avaliação indireta de fl. 27. DA 

AUTORIA.As elementares do crime de roubo encontram-se presentes, 

porquanto restou comprovado que o réu, mediante violência, subtraiu o 

aparelho celular da vítima;A vítima, em Juízo, confirmou que o acusado 

subtraiu seu aparelho de telefone celular, in verbis:“Eu tava com o celular 

na mão ele me pegou pelo meu braço, me segurou e falou que se eu não 

desse o celular eu ia fazer outras coisas com ele e mostrou as partes 

intimas para mim. Daí ele passou uma rasteira em mim, daí ele saiu 

correndo com o celular na mão. Eu não quis entregar, mas ele pegou”.A 

testemunha Raimundo José Costa de Souza, por sua vez, assim declarou 

em Juízo:“Ele (o réu) andou se envolvendo em várias ocorrências, 

inclusive de furto de celular... a vítima indicou ele e reconheceu ele como 

autor do fato”. Portanto, clara a existência de violência consubstanciada 

na rasteira desferida pelo réu, que foi o suficiente para subtrair o celular 

do ofendido.Logo, comprovada a subtração e a violência praticada pelo 

réu, a condenação do denunciado por roubo é de rigor.Da decretação da 

prisão preventiva.Observo que o réu é revel no presente processo e que 

já foi condenado pela prática de furto simples, além de responder a outros 

dois delitos contra o patrimônio nos quais foi citado por edital.Desta forma, 

com o fim de garantir a aplicação da lei penal, considerando a presente 

sentença condenatória, bem como o fato de o réu estar foragido, decreto 

a prisão preventiva de Diomar Rosa de Jesus, pois presentes os 

requisitos ensejadores. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça.RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA 

SENTENÇA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO À ÉPOCA DA SENTENÇA. 

FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. 

INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS 

PESSOAIS FAVORÁVEIS. I - A prisão cautelar, a teor do art. 5º, inciso 

LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de 

liberdade, cuja adoção somente é possível quando as circunstâncias do 

caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312, do Código de 

Processo Penal, demonstrarem sua imprescindibilidade. II - A prisão 

preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da 

aplicação da lei penal, haja vista a informação de encontrar-se o 

Recorrente foragido à época, frustrando o cumprimento de mandado de 

prisão anteriormente emitido contra si. A jurisprudência deste Superior 

Tribunal de Justiça tem admitido a imposição da constrição cautelar para 

resguardar a aplicação da lei penal, com fundamento na comprovada 

evasão ou ocultação do Réu, a fim de evitar a própria captura. 

Precedentes. [...]. VI - Recurso ordinário em habeas corpus improvido.(STJ 

- RHC: 41877 PI 2013/0353290-0, Relator: Ministra REGINA HELENA 

COSTA, Data de Julgamento: 20/02/2014,T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 27/02/2014).No mesmo sentido:RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO TENTADO. DECRETAÇÃO DA 

PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. PROIBIÇÃO DE RECORRER EM 

LIBERDADE. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. NOTÍCIA DO 

COMETIMENTO DE OUTROS DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO. FRAGILIDADE 

PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NOS DELITOS 

POSTERIORES. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DA 

SEGREGAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora a preventiva tenha sido ordenada 

somente na sentença, negando-se o direito de o condenado recorrer em 

liberdade, não há coação na decretação da custódia cautelar quando 

demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária. 

2. A evasão do réu para outros estados da federação e a notícia do 

envolvimento do condenado em outros dois crimes de homicídio em que 

pendia mandado de prisão em seu desfavor, são argumentos suficientes 

para autorizar a prisão preventiva, a bem da aplicação da lei penal e ainda 

para assegurar a ordem pública. 3. A análise acerca da aventada 

fragilidade das provas quanto à participação do recorrente no duplo 

homicídio cometido posteriormente e que serviu de fundamento para a 

decretação de sua custódia cautelar é questão que não pode ser dirimida 

na via sumária do recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o 

reexame aprofundado das provas. 4. Condições pessoais favoráveis não 

têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se 

há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da 

custódia. 5. Recurso improvido.(STJ - RHC: 37751 PI 2013/0143048-7, 

Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/08/2013,T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013)Dito isso, manifesta 

a necessidade em se decretar a prisão preventiva para a aplicação da lei 

penal.CONCLUSÃO. DIANTE DE TODO EXPOSTO, julgo procedente a 

denúncia para condenar o acusado DIOMAR ROSA DE JESUS, já 

qualificado, nas penas do art. 157caput, do código penal, pela prática de 

roubo simples.Passo à dosimetria do crime de roubo. Atento às diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à 

espécie. Antecedentes criminais: imaculados, não obstante haja uma 

condenação posterior à prática do crime em tela. Inexistem nos autos 

elementos suficientes para aferir sua conduta social razão por que deixo 

de valorá-la. Sua personalidade não pode ser considerada criminosa, por 

falta de maiores elementos. Os motivos do crime são comuns à espécie, 

bem como as circunstâncias do delito. No que tange às consequências do 

crime observo que os bens subtraídos não foram devolvidos. Contudo, tal 

circunstância já foi prevista pelo legislador ao fixar a pena em abstrato. 

Comportamento da vítima: não há indícios de sua contribuição para a 

infração penal. Assim, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 

dias-multa. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.Não há 

qualquer causa de aumento ou diminuição.Consoante aos artigos 49, § 1º 

e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na razão de 1/30 (um 

trinta avos) do valor do salário mínimo vigente, sem prejuízo das correções 

devidas, tendo em vista a condição econômica do réu.Com fundamento no 

art. 387, § 2º do CPP, comprovada a existência de prisão preventiva do 

sentenciado por 15 (quinze) dias, fica condenado definitivamente a pena 

de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 

passando essa sanção a ser considerada para fins de determinação de 

regime inicial de cumprimento de pena, o qual, com fundamento, nos 

artigos 33, § 2º, “c”, do Código Penal, deverá ser aberto.Decreto a prisão 

preventiva do acusado, nos termos da fundamentação. Expeça-se 

mandado de prisão.Sem custas processuais face da condição econômica 

do acusado (CPP, art. 804).Certificado o trânsito em julgado, comunique-se 

ao TRE/MT e ao IICC, na forma prevista na CNGC, anote-se junto ao 

Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de Execução; baixe-se, após, o feito 

do relatório mensal à colenda Corregedoria Geral de Justiça e aguarde-se 

o comunicado do cumprimento da pena, quando então, arquive-se em 

definitivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Alto Taquari-MT, 6 de junho de 2016.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Everton Donizetti 

Ferreira Cerantes, digitei.

Alto Taquari, 03 de agosto de 2017

Mariângela Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49053 Nr: 176-79.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Roque da Silva, Rafael Barbosa de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249

 Vistos.

Analisados os argumentos defensivos expostos na resposta acusação 

apresentada pela defesa de VALDIR ROQUE DA SILVA , verifico ausentes 

as hipóteses do artigo 397 do CPP.

 Em relação ao acusado VALDIR ROQUE DA SILVA DESIGNO AUSÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 29/11/2018, às 10:00 

HORAS.

Intimem-se, pessoalmente, o réu, a(s) testemunha(s).Oficie-se a Delegacia 

de Policia Civil, requisitando a presença dos policiais civis, arrolados como 

testemunhas.

Advirta(m)-se a(s) testemunha(s) de que o não comparecimento 

injustificado poderá importar em condução coercitiva, bem como incidirá na 

aplicação de multa e processamento por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas das diligências (artigos 218 e 219, 

CPP).

Cientifique-se o acusado de que o não atendimento à intimação para o 

interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato do processo, a ação 

seguirá sem sua presença (artigo 367, CPP).

Depreque-se a inquirição da(s) testemunha(s) e/ou do réu solto, 

eventualmente residente em outra comarca, com prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias para cumprimento, se réu solto, intimando os sujeitos 

processuais para efeito de acompanhamento (artigo 222, CPP).

Intime-se também via DJE, para comparecimento o advogado constituído.

Considerando hipótese de não localização da(s) pessoa(s) a ser (em) 

ouvida(s), dar-se vista a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) dias 

para manifestação.

Fornecido o endereço, intime-se para comparecimento a audiência 

designada ou, se for o caso, depreque(m)-se sua(s) inquirições, com 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para cumprimento, se réu solto, 

cientificando os sujeitos processuais para acompanhamento.

Vencidos os prazos das deprecadas inquisitórias, solicite-se a imediata 

devolução com o devido cumprimento ou que informe a respeito do seu 

andamento no prazo de 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, sem resposta, 

comunique-se o ocorrido a Corregedoria da Comarca do Tribunal do Juízo 

Deprecado, para que tome as providências cabíveis.

Cientifique-se a defesa que deverá se comprometer a levar a(s) 

testemunha(s) por ele arrolada audiência de instrução e julgamento 

designada, independente de intimado.

 Advertindo-o que, caso alguma testemunha não compareça ao referido 

ato, ser-lhe presumido que a parte desistiu de sua oitiva.

DO ACUSADO RAFAEL BARBOSA DE SOUZA

 Considerando que o Ministério Público, propôs ao denunciado RAFAEL 

BARBOSA DE SOUZA a suspensão condicional do processo, designo o 

dia 29/11/2018 às 10:30, devendo a secretaria expedir mandado de 

intimação para comparecimento.

Ciência ao Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45631 Nr: 342-19.2013.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11.206-B/MT, José Renato Salício Fabiano - OAB:14474-4

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 5(cinco) dias, conforme determinação retro, haja vista o cálculo 

realizado às fls. 181/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47162 Nr: 743-81.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:OAB/MT 13.120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

em face do abandono da causa pela parte autora. Sem condenação em 

custas e honorários.Transitada em julgado esta sentença, ao 

arquivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56809 Nr: 1421-40.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odercy Pacheco Mansilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para querendo, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação interpostos tempestivamente, Ref. 

46.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65871 Nr: 34-19.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gonçalves Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a suspensão da 

exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, bem como 

honorários advocatícios, nos termos da sentença que julgou os 

embargos/impugnação à execução.Considerando que já julgados os 

pedidos/processo, DETERMINO que certifique sobre eventual interposição 

ou decurso do prazo recursal in albis e consequente trânsito em julgado, 

hipótese em que deverá transladar as cópias reprográficas das peças 

necessárias ao processo principal - execução/cumprimento de sentença - 

e, por fim, ARQUIVAR o em epígrafe com as cautelas e 

baixas.Intime.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26488 Nr: 2530-31.2010.811.0038
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Duarte do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Guimarães Dias, Cristiano Colossi, 

Industria de Laticinios Lacbom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311, Fabio Luis de Mello Oliveira - OAB:6848/MT, Fabio 

Luiz de Mello Oliveira - OAB:6848

 (...) , INDEFIRO o pedido, uma vez que nada há a ser reconhecido pelo 

magistrado subscrevente, pois atualmente há vedação expressa de 

aplicação desse dispositivo legal de parcelamento da execução de título 

extrajudicial – CPC, art. 745-A/NCPC, art. 916 – ao cumprimento da 

sentença – NCPC, art. 916, § 7º.Consequentemente, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação/requerimento escrito do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s) – NCPC, art. 523, caput –, 

proceder-se-á com o cumprimento de sentença, dispensada nova citação 

– NCPC, art. 513, §§.Ademais, DETERMINO ainda a intimação da parte 

credora/exequente, através do seu advogado, para que requeira em 

prosseguimento e instruído o pedido com a memória discriminada e 

atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, 

art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), 

através do seu advogado, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação sob pena de constrição de bens, assim como o advirta de 

que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, 

nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido expresso 

da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO a 

expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50509 Nr: 321-21.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Feliciano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendo, no prazo legal, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto tempestivamente, 

Ref.25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70830 Nr: 2501-68.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenita Maria de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 7 de fevereiro de 2019, às 16h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96109 Nr: 3682-70.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 31 de janeiro de 2019, às 16h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22324 Nr: 1094-71.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Augusta Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT/ 9.087, Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS nesta 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, para o fim de para o fim de homologar o 

débito total de R$ 66.286,55 (sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis 

reais e cinquenta e cinco centavos), conforme cálculo apresentado pela 

parte executada/impugnante às fls. 189v/190, sendo R$ 66.145,82 

(sessenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e dois 

centavos) para a parte autora e R$ 140,73 (cento e quarenta reais e 

setenta e três centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com 
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data base 2/2017.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 

91, caput - no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes, bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no 

mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69733 Nr: 1767-20.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Paulino Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 7 de fevereiro de 2019, às 15h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69838 Nr: 1835-67.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Cornelio Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 7 de fevereiro de 2019, às 14h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76926 Nr: 2452-90.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Marcela da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 31 de janeiro de 2019, às 15h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97631 Nr: 337-62.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alminda Maria de Carvalho Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA CARDOSO - 

OAB:15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 7 de fevereiro de 2019, às 17h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 
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do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98760 Nr: 895-34.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita de Souza Meira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 31 de janeiro de 2019, às 16h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78591 Nr: 3243-59.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose do carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 31 de janeiro de 2019, às 14h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71661 Nr: 3017-88.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 7 de fevereiro de 2019, às 16h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72063 Nr: 3247-33.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Ferreira de Freitas Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:MT/ 19353, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13630/MT, 

Valeria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 7 de fevereiro de 2019, às 15h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 
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ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98756 Nr: 891-94.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 31 de janeiro de 2019, às 17h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96297 Nr: 3763-19.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaura Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 7 de fevereiro de 2019, às 13h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98924 Nr: 970-73.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:MT - 20694, Valeria Aparecida Solda de Lima - 

OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 31 de janeiro de 2019, às 14h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98437 Nr: 779-28.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catia Suzana Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 31 de janeiro de 2019, às 13h30 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20389 Nr: 1397-22.2008.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPMM, MPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva Sousa - 

OAB:MT-8310-B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 Isso posto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação/pedidos formulada, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 158, parágrafo único, do CPC/NCPC, art. 200, parágrafo 

único, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito/pedidos, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, VIII, do CPC/NCPC, 

art. 485, VIII e § 5º.Condeno a parte exequente no pagamento das taxas, 

despesas e custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa 

e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo 

de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma 

vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no 

caso ou a citação da parte adversa.Transitada em julgado, proceda com 

as baixas necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27545 Nr: 988-41.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gregório Antonio Bessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendo, no prazo legal apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação, Ref. 20, interposto 

tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68142 Nr: 1000-79.2016.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Maria da Rocha Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinadoTrato de AÇÃO DE CONHECIMENTO 

CONDENATÓRIO – RITO COMUM ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – INSS –, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual – CPC, art. 

333/NCPC, art. 373 – e, por não ser a hipótese de julgar antecipadamente 

o pedido – NCPC, art. 355, assim como diante da necessidade de 

produção de provas outras, DESIGNO a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção da 

prova oral no dia 7 de fevereiro de 2019, às 14h00 – NCPC, art. 357, 

V.Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal 

(pessoa jurídica de direito público), realizada perante o órgão de 

Advocacia Pública responsável por sua representação judicial, 

pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 183, 

caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente através 

do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias – NCPC, art. 357, §4º –, 

que conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho - NCPC, art. 450 -, cujas substituições somente poderão 

ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70329 Nr: 2166-49.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Ribeiro Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Marc Soares da 

Silva - OAB:19804/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS 

DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, CPP, art. 394, § 3º, incluído pela 

Lei n. 11.719/08, e 406 e ss. - ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de BRUNO RIBEIRO LUZ, 

atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c 

art. 14, II, do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, n/f do 

art. 69 do CP, tendo por vítima ADRIANO SCARPAZZA.

Narra a denúncia que no dia 13 de agosto de 2016, por volta das 

19h20min, nas dependências Chácara do Dr. Jair, durante o evento 

denominado “Violada Sertaneja”, na zona rural de Araputanga-MT, BRUNO 

RIBEIRO LUZ, transportou e portava arma de fogo, consistente em um 

revólver calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação 

legal ou regulamentar.

Consta ainda que na mesma data, local e circunstâncias supracitadas, o 

denunciado BRUNO RIBEIRO LUZ, consciente e imbuído de animus necandi 

- vontade de matar -, impelido por motivo fútil e mediante recurso que 

dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma arma de fogo tipo pistola, 

tentou matar ADRIANO SCARPAZZA, efetuando disparos contra esta 

vítima, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida dele 

por circunstâncias alheias a sua vontade, pois das investigações policiais 

constou que no dia dos fatos, assim que a vítima ADRIANO SCARPAZZA 

chegou ao local do evento, aproximou-se do balcão para pegar cervejas, 

ocasião em que encontrou o denunciado BRUNO RIBEIRO LUZ, quem 

reagiu a sua presença com xingamentos, vindo a entabularem uma 

discussão, tendo o denunciado proferido ameaças e dizendo: “vou te 

matar seu pau no cú, você já me deu muito trabalho e dor de cabeça”.

Na sequência, o denunciado abordou o amigo da vítima, PAULO RICARDO 

MARQUIORETO REMEDIO, oportunidade em que fez novas ameaças, 

dizendo: “se você quiser ver o Adriano vivo leva ele embora”.

Apurou ainda que a pessoa identificada como MARCELO “BEBE” teria 

percebido a conduta do denunciado e o teria convencido a entregar a 

arma que portava, consistente em um revólver calibre .38, Contudo, o 

denunciado BRUNO RIBEIRO LUZ, inconformado e irritado com a presença 

da vítima ADRIANO SCARPAZZA na festa, movido por ciúmes, já que ele 

teria namorado a atual esposa do implicado, deslocou-se de imediato e 

retornou em seguida ao recinto portando uma arma de fogo tipo pistola.

O ofendido, ao rever o denunciado, aproximou-se novamente dele para 

conversar, ocasião em que BRUNO RIBEIRO LUZ, sem dizer sequer uma 

única palavra, sacou a arma de fogo que carregava consigo, realizou um 

disparou para o alto e, na sequência, outro disparo contra a vítima 

ADRIANO SCARPAZZA, acertando na região do tórax, somente não tendo 

consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua 

vontade, já que o próprio ofendido reagiu e entrou em luta corporal com o 

denunciado, vindo a desarmá-lo.

Ato contínuo o acusado empreendeu fuga do local dos fatos e a vítima foi 

socorrida prontamente pelos demais presentes e recebeu o atendimento 

médico devido.

A Autoridade Policial requereu a prisão preventiva do acusado, o pedido 

foi deferido e o acusado preso no dia 27/8/2016.

A denúncia foi recebida no dia 22/9/2016 – fls. 72 -, e o acusado citado no 

dia 26 de setembro de 2016 – fls. 112 -, apresentando defesa preliminar 

no dia 27 de setembro de 2016, oportunidade pugnou pela revogação da 

sua prisão – fls. 113/176, sendo indeferido o pedido, ocasião em que a 

defesa técnica do acusado impetrou Habeas Corpus, negado por 

unanimidade.

No dia 24 de outubro de 2016 foi realizada audiência de Instrução, 

momento em que o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha 
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Marcelo e a defesa do acusado desistiu da testemunha Adeir Gonçalves 

Lopes, o que foi homologado, sendo ouvida as testemunhas Claudenildo 

Albertina de Almeida, Cleudo Ribeiro, Valdemir Lacerda da Silva Campos, 

Sílvio Manoel dos Passos, Rafaela Paiva Coelho, João Carlos Gonçalves, e 

interrogado o acusado/réu.

Foram expedidas cartas precatórias para as Comarcas de São José dos 

Quatro Marcos-MT, para oitiva da testemunha Geraldo Dantas da Silva, 

com resultado negativo, e Portão Esperidião-MT, para ouvir Paulo Ricardo 

Marquioreto Remedio e a vítima Adriano Scarpazza, ambas retornando 

positiva.

Diante de novo pedido da defesa e após parecer contrário do Ministério 

Público, magistrada que me antecedeu no processo revogou a prisão do 

acusado e aplicou medidas cautelares diversas da prisão, sendo colocado 

em liberdade no dia 26 de outubro de 2016, oportunidade em que a 

representante do Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito 

dessa decisão e após as contrarrazões do recurso, em juízo de 

retratação, revogada a decisão que concedeu liberdade provisória e 

decretada a prisão preventiva do acusado, oportunidade em que foi 

determinada a remessa dos autos às partes para informar o endereço das 

testemunhas faltantes.

Expedido mandado de prisão, esse foi cumprido e o acusado preso no dia 

1/12/2017.

Em memoriais finais apresentados por escrito - fls. 484/505 - o Ministério 

Público pugnou pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia - art. 

121, § 2º,II e IV, c/c art. 14, II, do CP e art. 14 da Lei n. 10.826/2006 -, a fim 

de que seja julgado pelo colendo Tribunal do Júri. A defesa, às fls. 

526/532, também em alegações finais apresentadas por escrito, pugnou 

pela absolvição do réu e não sendo esse entendimento que seja aplicada 

a inegibilidade de conduta diversa e, portanto, a exclusão da culpabilidade 

do acusado, subsidiariamente que seja desclassificado o crime imputado, 

para lesão corporal de natureza leve e fixada a pena no mínimo legal, 

reconhecendo a atenuante de confissão pelo crime de lesão corporal, 

requerendo ainda a instauração de Inquérito Policial para apurar a tentativa 

de homicídio que alega confessado por Adriano contra Bruno.

O acusado foi pronunciado pela pela suposta prática do crime tipificado no 

art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, e art. 14, caput, da Lei n. 

10.826/2003, n/f do art. 69 do CP.

A representante do Ministério Público arrolou as testemunhas que 

pretende ouvir em plenário – ref. 258 -, bem como a defesa do acusado 

conforme se verifica – ref. 272.

É o relato do necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim 

como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

Pendendo os autos de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Juri desta 

Comarca, DESIGNO para o dia 11 de dezembro de 2018, às 8h, quando 

será realizada o julgamento.

DETERMINO que intime o(s) réu(s), para que compareça na data 

designada, seu(s) Advogado(s)/Defensor Público, bem como a(s) 

testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de 

eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída 

com as peças necessárias – CPP, art. 222; CNGC, art. 1.359 e ss..

Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se 

for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s).

A(s) testemunha(s) deverá(ão) ser advertida(s) de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-á à condução coercitiva, 

com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de 

desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 

218, 219 e 458.

Ademais, a CNGC, art. 1.385, orienta que “A parte, independentemente de 

determinação judicial, deverá ser intimada para falar sobre a testemunha 

não encontrada e que por ela tenha sido arrolada”, providência que deve 

ser realizada pela Secretaria.

Sem prejuízo disso DETERMINO a intimação das partes para ciência do 

PARECER TÉCNICO/NAT n. 1856/2018, juntado na ref. 290.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52313 Nr: 2238-75.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Verifico que os autos tiveram seu trâmite normal com o recebimento 

da inicial, citação, contestação, impugnação, decisão saneador, instrução 

em audiência, bem como sentença procedente de primeiro grau.O instituto 

requerido ao apresentar razões de apelação, alegou a falta de interesse 

processual em decorrência da ausência de prévio requerimento 

administrativo da parte autora.O magistrado que me antecedeu recebeu o 

recurso, uma vez serem tempestivos e foi determinado a intimação da 

autora para apresentar contrarrazões no prazo legal e após, a remessa 

dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1.Após a 

decisão proferida pelos Magistrados do TRF1, o instituto requerido 

interpôs recurso extraordinário, sendo que a Exmo. Desembargadora 

Federal Dra. Neuza Alves esclareceu que é imprescindível juntar nos 

autos o pedido administrativo apenas quando o Instituto Nacional do 

Seguro Social não apresenta contestação de mérito e declarou 

prejudicado o recurso especial.Após o trânsito em julgado, os autos foram 

remetidos para a Comarca de Araputanga-MT.Em que pese a juntada do 

indeferimento do pedido administrativo, bem como o pedido de reabertura 

de prazo, verifico que a sentença transitou em julgado em 4/12/2015, não 

tem o que discutir em relação ao mérito da ação.Isso posto, DETERMINO 

que intime as partes para manifestarem em prosseguimento no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias.Transcorrido o prazo in albis, remeta os autos ao 

arquivo com as baixas necessárias.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76480 Nr: 2203-42.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27203 Nr: 652-37.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Antonia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 
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disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 50774 Nr: 618-28.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdR, Paulo Soares da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75545 Nr: 1711-50.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 67453 Nr: 687-21.2016.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Ferreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:MT - 11.207-B, 

Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT 21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se desejam a produção de alguma prova em 

audiência de instrução, especificando-as e justificando objetivamente – 

NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão 

fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, 

arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou se objetivam o julgamento 

antecipado/imediato da lide, porque entendem que não há necessidade de 

produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o 

processo deverá retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57823 Nr: 1915-02.2014.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber Alves Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:MT - 11.207-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer ao Fórum da Comarca de 

Araputanga, na data de 12/12/2018, às 08:00h, para realização da perícia 

médica, portando os documentos necessários. Intimando-o ainda da r. 

decisão judicial transcrita: (...) b) intime as partes, através dos seus 

advogados constituídos nos autos, para que, caso não tenham feito, 

dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso, indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos – 

CPC, art. 421, § 1º, I e II/NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III -, dando ciência à 

parte adversa quando da juntada destes aos autos e advertindo ambas da 

possibilidade das partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos 

suplementares, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou 

na audiência de instrução e julgamento. – CPC, art. 425/NCPC, art. 469; c) 

apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) nos autos do 

processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, (...).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5877 Nr: 2012-56.2001.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araputanga/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANA DA SILVA 

RAMOS, para devolução dos autos nº 2012-56.2001.811.0038, Protocolo 

5877, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 62642 Nr: 1387-31.2015.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isvaldo Paulo de Almeida
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Maman Dorigatti - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I - e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS nestes EMBARGOS À EXECUÇÃO, para o fim de HOMOLOGAR o 

cálculo apresentado pela parte exequente – Ref: 33 - e reconhecer como 

regular o crédito no montante total de R$ 83.946,19 (oitenta e três mil, 

novecentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos), sendo R$ 

79.390,51 (setenta e nove mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e um 

centavos) para a parte autora e R$ 4.555,68 (quatro mil, quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) em relação aos 

honorários sucumbenciais, com data base julho/2018.Deixo de condenar a 

parte embargante no pagamento das taxas, custas e despesas do 

processo existentes, uma vez que isenta a autarquia - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de 

Mato Grosso - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 

4º, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss.Diante da sucumbência 

recíproca, uma vez que também há incorreção no cálculo da parte 

exequente, deixo de condenar em honorários advocatícios.Após o trânsito 

em julgado, não sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau 

obrigatório – CPC, art. 745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. -, certifique, 

translade cópia reprográfica dessa sentença e planilha de cálculo para os 

autos da execução em apenso, a fim de que nela seja dado o 

prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento, e arquive 

com as baixas e anotações de estilo.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 78717 Nr: 3301-62.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edgar Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO com pedido de 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA - NCPC, arts. 300 e ss. -, ajuizada por RUBENS 

PENHA LUIS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, autarquia federal (pessoa jurídica de direito público), oriunda do 1º 

Juizado Especial Federal Adjunto - Subseção Judiciária de Cáceres, em 

virtude de declínio de competência.

Considerando que, em caso de declínio de competência, os efeitos de 

decisão proferida pelo juízo incompetente serão mantidos até que outra 

seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente – NCPC, art. 64, §4º -, 

RATIFICO os atos processuais já praticados nos autos e DETERMINO a 

intimação das partes para que esclareçam, no prazo de 10 (dez) dias, se 

ratificam o laudo pericial realizado em 30/9/2016 – fls. 41/45 - ou se 

desejam realização de nova perícia, bem como a produção de alguma 

prova em audiência de instrução, especificando-as e justificando 

objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, caput -, uma vez que indeferirei, 

em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo único -, ou ainda se 

objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, porque entendem que 

não há necessidade de produção de outras provas – NCPC, art. 355, I -, 

hipótese está em que o processo deverá retornar concluso para sentença 

– código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-54.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA NUNES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000080-54.2017.8.11.0038 REQUERENTE: FABIANA PEREIRA NUNES 

DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e a penhora online/constrição de 

dinheiro através do sistema BACENJUD, contudo verifico a juntada de 

instrumento de mandato/substabelecimento sem reservas de advogado(s) 

da parte devedora/executada, razão pela qual DETERMINO que faça o 

cadastramento/habilitação do advogado indicado na peça processual e a 

intimação para pague ou deposite, imediatamente, o valor indicado na 

última manifestação do credor/exequente, sob pena de 

constrição/penhora. Após isso, transcorrido in albis o prazo do 

devedor/executado, volte-me para decidir sobre o pedido de 

constrição/penhora do credor/exequente. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018 - 09:34:02. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000242-15.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA FIDELIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000242-15.2018.8.11.0038 REQUERENTE: SILVANIA FIDELIS 

GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por SILVANIA 

FIDELIS GONCALVESDO NASCIMENTO, em desfavor de ESTADO DE 

MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT. Decido. Afirma a 

autora, que trabalha como Agente Comunitária de Saúde e percorre 

grandes distâncias a pé, visitando os moradores do Município de 

Araputanga/MT, sendo que esse trabalho provocou uma enfermidade na 

coluna, razão pela qual necessita passar pelo procedimento cirúrgico 

ARTRODESE NA COLUNA LOMBAR e por não ter condições, solicitou o 

tratamento através da rede pública. Alega a parte autora que sempre 

quando busca saber da solicitação da cirurgia, não consegue ter uma data 

agendada, sendo que a demora vem agravando sua saúde em 

decorrência de fortes dores lombar. A peça inicial veio, acompanhada de 

diversos documentos médicos que demonstram o suso narrado. A 

Reclamada MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, foi citada para contestar a 

presente ação, deixando transcorrer in albis o prazo. Sobre o tema 

disciplina o NCPC em seu artigo 355: Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: (…). II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não 

houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 
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parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que DECRETO À REVELIA DA RECLAMADA MUNICÍPIO DE 

ARAPUTANGA-MT, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo 

Civil. A parte adversa Estado de Mato Grosso, alegou preliminar de 

ausência de interesse de agir, sob alegação de que o poder judiciário não 

compete realizar a macrojustiça, sendo de competência dos poderes 

Legislativo e Executivo. O direito à saúde representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida. A não atuação do Estado 

para com o direito à saúde, importar-se-á numa eventual ação judicial e/ou 

administrativa quando o Estado não desempenhar o seu dever de 

promover e garantir a saúde. É verdade que, primordialmente, a eleição e 

condução das políticas públicas voltadas à concretização dos direitos 

sociais devem ficar a cargo do Legislativo e do Executivo, pela própria 

natureza das atribuições cometidas a tais poderes e para se assegurar a 

liberdade de ação necessária à adequação do projeto constitucional à 

realidade fática da sociedade. Todavia, tem-se que a inércia desses 

poderes não pode ficar à margem do controle judicial. Para Luciane 

Tessler (2005, p.153) o Poder judiciário também está vinculado de forma 

imediata à realização dos direitos fundamentais e diante da omissão do 

legislador ou do administrador não pode restar inerte. Cabendo ao mesmo 

assumir a função de concretização dos direitos fundamentais do caso em 

tela e conferir a máxima efetividade possível aos direitos fundamentais e 

recusar a aplicação de preceitos que os violem. Arremata a referida jurista 

(2005, p. 164): A atuação do Poder Judiciário, no campo das tutelas 

relativas a direitos sociais, representa um importante instrumento de 

garantia de efetividade aos direitos fundamentais sociais, incumbindo ao 

juiz a missão de partícipe ativo e consolidador do processo político-social 

de positivação de direitos. Portanto, indefiro a preliminar suscitada. Passo 

a analisar o mérito. No plano infraconstitucional, o art. 4º da Lei 8.080/90 

explicita esse dever. Anuncia que o Sistema Único de Saúde constitui-se 

pelo “conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração 

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”. Não é por 

outra razão que a Suprema Corte decidiu: “(...) O Poder Público, qualquer 

que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional...” (STF, Agravo em 

Recurso Extraordinário nº 271.286-8-RS, J. 12.09.2000, rel. Min. Celso de 

Mello). Assim, não prospera tese defensiva. Cabe ainda consignar que a 

reserva do possível não é capaz de obstar a exigência de direito 

constitucional à vida. Não se desconhece a grave situação financeira dos 

entes federativos, entretanto, se a saúde for relegada a plano que não o 

primeiro, cumprindo-se o dispositivo constitucional apenas em parte, a 

própria existência do Estado perderá a razão de ser. A propósito: 

“Obrigação de fazer - Fornecimento de medicamentos e/ou equipamentos 

para pessoa hipossuficiente – Competência concorrente da União, 

Estados e Municípios para cuidar da saúde pública Obrigatoriedade de 

fornecer remédios, equipamentos e tratamentos à população, de forma 

regular c constante, nos termos da prescrição médica, independentemente 

de eventuais óbices orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas. 

Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida - 

Artigos 1º da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da 

Constituição Estadual - Ação procedente - Recursos não providos.” 

(APELAÇÃO CÍVEL COM REVISÃO n° 651.433-5/7-00, da Comarca de 

DIADEMA – Relator: Aléssio Gonçalves – 09/11/2007 – V.U. - encontrado 

no sítio www.tj.sp.gov.br). A Constituição Federal garante a todos os 

cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. Sendo assim, em 

análise aos documentos anexados aos autos, entendo que razão assiste 

a parte requerente, vejamos. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio 

Técnico-NAT, cuja conclusão foi de que não foi encontrada a solicitação 

do procedimento cirúrgico da requerida. (id. 15278689). Os referidos 

documentos foram anexados pelo autor posteriormente. O pedido liminar 

foi DEFERIDO, id. 15495638. A Constituição Federal garante a todos os 

cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de direito 

fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer o procedimento cirúrgico necessário de modo a 

garantir ao paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Assim, 

considerando os relatórios médicos sustentando a importância do 

procedimento cirúrgico para preservação da vida e saúde do autor, e 

ainda por restar contemplado pelos SUS, apresenta-se inconcebível a 

negativa administrativa das reclamadas em fornece-lo. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, 

nos termos do artigo 344 do NCPC; - TORNAR DEFINITIVA a liminar 

deferida em exame sumario, a qual DETERMINOU que as reclamadas, 

SOLIDARIAMENTE, forneçam a parte autora o procedimento cirúrgico 

ARTRODESE NA COLUNA LOMBAR, seja na rede pública ou, na 

falta/impossibilidade de realização nessa, particular, sob pena d e bloqueio 

de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o 

atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a parte que 

apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se 

possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 31 de outubro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-77.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DE LARA FRANCO RADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MARCELO DE ALMEIDA LIMA (REQUERIDO)

ADEMILSON CARLOS LIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedi com a intimação da parte autora para apresentar nos 

autos cálculo atualizado do débito, a fim de intimar do requerido no 

presente feito.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 562 Nr: 287-44.1996.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juscelino da Silva Quinteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmar Prestes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 Tendo-se em vista inconsistência ocorrida na publicação da intimação do 

patrono da parte autora, procedo o encaminhamento para a republicação 

intimando a parte autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, da audiência de conciliação/mediação, designada 

para o dia 06/11/2018, às 12h30min, a ser realizada no CEJUSC da 

comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47601 Nr: 622-96.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CARLOS BUENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC e Ordem de Serviço n° 002/2018 Vara Única, IMPULSIONO os autos 

a fim de intimar a parte autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador 

legalmente constituído, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a correspondência devolvida (ref. 55).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20811 Nr: 1193-43.2010.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabrício Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:, Regina Marília de Oliveira - OAB:3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

elias bernardo souza - OAB:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o patrono dativo do réu, 

para que, no prazo legal, apresente as razões recursais, considerando o 

contido na petição de fl. 368 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45334 Nr: 1151-52.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Souza Izac

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecido Batista dos Santos - 

OAB:3881/MT, Vivian Carla dos Santos Zucchetto - OAB:MT/5.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.18/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192.649/SP

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte Autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para manifestar-se em 15 (quinze) 

dias nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, mormente 

acerca das petições da parte Requerida constantes às refs.: 3 e 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55130 Nr: 2744-48.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvaney Pereira dos Santos, Sonia Barros 

Rocci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, via Dje, para manifestar-se, em 05 (cinco) 

dias, acerca das correspondências devolvidas nos presentes autos, 

requerendo o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69819 Nr: 2416-50.2018.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Reis Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmar Prestes dos Santos, APARECIDA 

VITORINI DOS SANTOS, Município de Arenápolis/MT, José Mauro 

Figueiredo, Roberto Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DELMAR PRESTES DOS SANTOS, Cpf: 

10544860187, Rg: 1407097-9, Filiação: Josalino Prestes dos Santos e 

Vitorina dos Santos, brasileiro(a), natural de Rio Grande do Sul-, 

casado(a), pecuarista/idoso e atualmente em local incerto e não sabido 

APARECIDA VITORINI DOS SANTOS, natural de Acorizal-MT, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Usucapião Extraordinário.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote Terreno Urbano, nº 04 da Quadra 

Esportiva, Bairro Vila Nova, 520m², registrado na Matrícula nº 2012, junto 

ao CRI de Arenápolis/MT.

Despacho/Decisão: Vistos.I. RECEBO a inicial por estar em conformidade 

com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil.II. Por ora, DISPENSO a realização de audiência de 

conciliação, em virtude da necessidade de citação editalícia dos possíveis 

interessados ausentes. Contudo, isso não impede que ao longo do trâmite 

processual, havendo possibilidade de conciliação, seja designada 

audiência de forma pontual.III. CUMPRA a Secretaria as seguintes 

providências:a)CITE-SE o(s) réu(s) para, querendo, oferecer contestação, 

no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da primeira publicação (art. 257, 

III, e 259, I, ambos do CPC), observando que os ausentes, incertos e 

desconhecidos, deverão ser citados por edital.b)CITEM-SE, pessoalmente, 

os confinantes (CPC, art. 246, § 3º), para, querendo, no prazo de 15 
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(quinze) dias úteis, integrarem a relação processual.c)CITEM-SE, por 

edital, com o prazo de 20 dias úteis, os interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos (arts. 257, III, e 259, I, ambos do CPC).d)OFICIEM-SE aos 

representantes judiciais da União, do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Arenápolis /MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 

contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento, 

manifestem interesse na causa, a qual envolve o Lote Urbano nº 14, 

Quadra Esportiva, situado no Bairro Vila Nova, nesta cidade.e)OFICIE-SE 

ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Arenápolis/MT, solicitando informações se o Lote de Terreno Urbano nº 

14, Quadra Esportiva, situado no Bairro Vila Nova desta cidade, 

encontra-se matriculado e/ou registrado naquela serventia.f)ABRA-SE 

vistas dos autos ao Ministério Público, por se tratar de matéria de 

interesse social (art. 178, I, do CPC).g)Devidamente cumpridos os itens 

supra e juntadas todas as informações, tornem os autos conclusos para 

providências necessárias.As providências.MARINA CARLOS 

FRANÇAJUIZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 30 de outubro de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42510 Nr: 583-70.2013.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMN, Eliana Mateus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a r. Determinação Judicial deixo de expedir o 

respectivo(s) Requisitório de Pequeno Valor – RPV, tendo em vista ERRO 

que apresenta a seguinte mensagem: "O beneficiário ELIANA MATEUS DA 

SILVA, CPF nº 470.487.782-53 está com situação cadastral irregular na 

Receita Federal do Brasil. A requisição não poderá ser salva." Desta feita, 

Intimo a parte autora por meio dos seus patronos legalmente constituídos 

para querendo, no prazo legal, requerer e dizer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69819 Nr: 2416-50.2018.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Reis Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delmar Prestes dos Santos, APARECIDA 

VITORINI DOS SANTOS, Município de Arenápolis/MT, José Mauro 

Figueiredo, Roberto Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44137 Nr: 145-10.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO ANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, vulgo 

“DEISINHO”, já qualificado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal 

do Júri, como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, § 2°, IV, do 

Código Penal.DEIXO de decretar a prisão preventiva, porquanto não se 

encontram presentes os motivos autorizadores da segregação cautelar, 

em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de aplicação da 

lei penal.Intime-se, pessoalmente, o réu, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

indagar ao acusado se deseja recorrer desta sentença.Cientifique-se o 

Ministério Público.Intime-se, via DJE, o patrono da denunciado.Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juiz Presidente do Tribunal do 

Júri.Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 71467 Nr: 3295-57.2018.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, Elisângela Sanches F. de Andrade - OAB:, 

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - OAB:15343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo-se em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7º, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 

1.035, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de 

Justiça – CNGC, IMPULSIONO os presentes autos para Intimar a parte 

autora, via DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, da 

audiência de conciliação/mediação, designada para o dia 05/11/2018, às 

12h., a ser realizada no CEJUSC da comarca de Arenápolis/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45154 Nr: 1016-40.2014.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plácido Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária AZ de Ouro S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do art. 485, III, do 

CPC, JULGO EXTINTO este feito, sem julgamento de mérito.Por força do 

princípio da causalidade, custas e despesas processuais pelo requerente, 

nos termos do §2º, do artigo 485 do CPC, deixo de condenar em 

honorários a minguá da ausência de tr iangular ização 

processual.Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia do prazo 

recursal, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41022 Nr: 1085-43.2012.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Di Domenico
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314-SP, 

Marcio Frederico Arruda Montenegro - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do art. 485, III, do 

CPC, JULGO EXTINTO este feito, sem julgamento de mérito.Por força do 

princípio da causalidade, custas e despesas processuais pelo requerente, 

nos termos do §2º, do artigo 485 do CPC, deixo de condenar em 

honorários a minguá da ausência de tr iangular ização 

processual.Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia do prazo 

recursal, proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43798 Nr: 2011-87.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GG, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Portela Alves - 

OAB:OAB/MT 15.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elias bernardo souza - OAB:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação Declaratória de reconhecimento de Paternidade Post 

Mortem ajuizada por GABRIEL GIRARDI, menor, representado por sua 

genitora Luzia Girardi, em face de THIAGO GIRARDI PIO, já qualificados, 

pelos fatos e fundamentos descritos na peça inaugural.

Entrementes, foi deferido o pedido de realização do exame de DNA (fl. 44), 

todavia, ao ser intimado para comparecer na administração do Fórum para 

coleta do material genético, o requerente, através de sua representante 

legal, afirmou que não tem mais interesse em prosseguir com a demanda – 

fl. 46.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento e DECIDO.

A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente no 

artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os 

requisitos da legislação.

Pois bem. O requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, 

hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do 

CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Isento de custas, eis que o feito tramita pelo pálio da gratuidade da justiça.

Diante da nomeação a fl. 18 e dos atos praticados no processo, ARBITRO 

honorários advocatícios em favor do Dr. Elias Bernardo Souza, OAB/MT 

3898, na razão de 2 URH. EXPEÇA-SE a respectiva certidão para 

cobrança.

Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia do prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44919 Nr: 833-69.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação Previdenciária – Aposentadoria por Idade Rural -, em 

que foi REQUERIDO pela parte autora MARIA MADALENA DE ABREU a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – fl. 27.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento e DECIDO.

A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos da legislação e, na 

hipótese em que sequer citada a parte adversa ou oferecida a 

contestação pela parte requerida, prescindível a anuência/consentimento 

desta para o reconhecimento/homologação da desistência, a qual pode 

ser apresentada até a sentença – art. 485, VIII, §§ 4º e 5º, do CPC.

O artigo 485, VIII, e § 4º, do CPC exigia a anuência da parte adversa, após 

decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a acolhida do pedido de 

desistência formulado pelo autor sem o consentimento dela, sendo agora 

possível que o faça até a sentença e o consentimento do réu para isso 

somente se exige caso oferecida a contestação – CPC, art. 485, VIII, e §§ 

4º e 5º -, o que NÃO ocorreu na hipótese.

Antes da citação da parte adversa e apresentação da contestação, a 

parte autora requereu a desistência.

Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte requerente, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, 

arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII.

Isento de custas, eis que DEFIRO o benefício da justiça.

Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia do prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41204 Nr: 1336-61.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roque Gardim Rubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Ação Previdenciária – Aposentadoria por Idade Rural -, em 

que foi REQUERIDO pela parte autora ROQUE GARDIM RUBERT a 

DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – fl. 39A.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

Fundamento e DECIDO.

A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV -, observados os requisitos da legislação e, na 

hipótese em que sequer citada a parte adversa ou oferecida a 

contestação pela parte requerida, prescindível a anuência/consentimento 

desta para o reconhecimento/homologação da desistência, a qual pode 

ser apresentada até a sentença – art. 485, VIII, §§ 4º e 5º, do CPC.

O artigo 485, VIII, e § 4º, do CPC exigia a anuência da parte adversa, após 

decorrido o prazo para a resposta/defesa, para a acolhida do pedido de 

desistência formulado pelo autor sem o consentimento dela, sendo agora 

possível que o faça até a sentença e o consentimento do réu para isso 

somente se exige caso oferecida a contestação – CPC, art. 485, VIII, e §§ 

4º e 5º -, o que NÃO ocorreu na hipótese.

Antes da citação da parte adversa e apresentação da contestação, a 

parte autora requereu a desistência.

Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte requerente, 
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ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO 

EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, 

arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII.

Isento de custas, eis que DEFIRO o benefício da justiça.

Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia do prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e ARQUIVE.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 465 Nr: 172-57.1995.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Circe Monteiro Mayer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton G - OAB:

 Em cumprimento ao determinado, encaminho parte da sentença para 

ciência de ambas as partes:

"A parte autora foi regularmente intimada para promover o regular 

andamento do feito, conforme certidões de fls. 192 e 194, porém, deixou 

que os prazos assinalados pelo juízo chegassem ao fim sem qualquer 

manifestação.

O artigo 267 do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 

partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”.

Por todo o exposto e com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67889 Nr: 1523-59.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTO MENDES DE MOURA, EDER MENDES DE MOURA , 

Ana Maria da Costa Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Oliveira 

Santos Ferreira - OAB:10765/MT, EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 Vistos.

Considerando que o Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes 

foi desprovido, intimem-se os mesmos para recolherem as custas e taxas 

processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, 

sem resolução de mérito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47652 Nr: 651-49.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americo José de Sant"Anna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22258 Nr: 771-34.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União (Fazenda Nacional)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Becker Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40412 Nr: 226-27.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Dias Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40836 Nr: 825-63.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia Meira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18417 Nr: 319-92.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Moacir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO CURVO 

GARCIA - OAB:6828

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14171 Nr: 2539-68.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3.691/MT, Fernanda Vilela Zagatto - OAB:Mat. 

1553487/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20361 Nr: 726-64.2010.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Americo José de Sant"Anna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3.833/MT, Diego Pereira Machado - OAB:Mat. 

1526582

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18943 Nr: 843-89.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BESS, JPdSS, Maria dos Anjos Camil dos Santos, ELSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT, José Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:70617/RS, Luciana Cristina P. Cardoso Zandonadi - 

OAB:5.319/MT

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63880 Nr: 4528-26.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE DO CARMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO (DETRAN/MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - 

OAB:21474/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar as partes, através de 

seus Advogados, via Dje, para que esclareçam, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, se pretendem a designação da Audiência de Instrução e 

Julgamento, especificando objetivamente as provas que pretendam 

produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento 

imediato da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 69260 Nr: 2117-73.2018.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilcelia Rangel Cruz Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ciente do agravo de instrumento, mantenho a decisão retro pelos seus 

próprios fundamentos.

2. Aguarde-se a decisão do agravo.

3. Sem prejuízo, INTIME-SE o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

colacione aos autos cópia do DOCUMENTO DO VEÍCULO, eis que não fora 

anexado na petição retro.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS Processo nº 

1000112-61.2018.8.11.0026 PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS proposta por 

LUCILENE AMORIM em face de TELEFONICA BRASIL S.A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que, as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. No que diz 

respeito à preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos 

indispensável, tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o referido 

documento não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. Indefiro a preliminar de ausência de documento 

imprescindível, ante a juntada de comprovante de negativação retirado de 

site e não original emitido pela CDL, cumpre que a reclamada poderia ter 

anexado aos autos provas de que o referido documento é falso, contudo, 

não se desincumbiu, tratando-se de meras alegações. Passo a análise do 

mérito. A inteligência do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, nos mostra que “O 

juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. ” Isso 

demonstra que o Juiz, poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. Destaco, nas 

relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora o princípio da 

boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos os contratos, e 

deve ser cumprida desde as tratativas, fase pré-contratual, até após a 

execução do contrato, e que exige lealdade dos contratantes, 

principalmente no que se refere aos deveres anexos do contrato. Em sua 

peça inicial a parte autora alega que desconhece o débito que ensejou a 

negativação, bem como que tentou resolver administrativamente, contudo, 

não obteve êxito, requerendo a condenação da requerida em danos 

morais. Apesar das argumentações trazidas pela parte promovida em sua 
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defesa, tenho que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório– art. 

6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe elemento de prova que retire a validade 

dos documentos juntados na inicial, bem assim, quaisquer causas 

impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 

373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e exigibilidade da 

dívida. A reclamada não anexou nenhum contrato de aquisição, seja por 

meio de documento escrito, ligação ou extrato de utilização, anexando 

apenas faturas e telas de seu sistema, produzidas unilateralmente, não 

possuindo capacidade comprobatória capaz de ensejar a exigibilidade da 

cobrança. A reclamada afirma a existência do débito, mas nada, nenhuma 

evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. Restando 

caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus serviços. No 

tocante aos danos morais, verifica-se ainda a existência de negativação 

preexistente, em nome da parte autora (id 12200492), não havendo assim 

que se falar em indenização por danos morais, diante da Súmula 385 do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

Inocorrente, portanto, qualquer afronta a direito de personalidade em 

razão de conduta praticada pela parte Ré, pelo fato de existirem 

anotações preexistentes nos órgãos restritivos de crédito em nome da 

parte autora, consoante o teor da súmula 385 do STJ. No que se refere ao 

pedido contraposto, entendendo que o mesmo deve ser julgado 

improcedente, haja vista, que a requerida não anexou documentos 

demonstrando quais os meses e valores requeridos a título de pedido 

contraposto. Deixo de condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois 

não se configuraram nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. 

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: - 

DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da parte autora do 

registro/banco de inadimplentes SCPC, relacionado ao débito objeto da 

presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de restrição 

ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais 

efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos 

neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, 

devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a 

partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte 

equivalente ao triplo do importe que exigir em desacordo; - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido de danos morais formulado na exordial - JULGAR 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto e a condenação em litigância de má 

fé; Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ VISTOS. 

HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA CARLOS 

FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 58689 Nr: 1677-90.2015.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. TEIXEIRA SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Intimo a parte requerente para que realize o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37091 Nr: 1827-81.2009.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR ARAGONÊZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA EDILENA MONTEIRO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Cumpra-se a sentença retro (fls. 122/123).

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 37091 Nr: 1827-81.2009.811.0088

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR ARAGONÊZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA EDILENA MONTEIRO DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação cautelar de arrolamento de bens proposta por Altamir 

Aragonez em desfavor de Marcia Edilena Monteiro das Neves.

Após a prática de alguns atos processuais, as partes desistiram da 

demanda em tela (fls.182/183 e 190/191).

É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito, quando o juiz homologar a desistência da ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas se houver, pela parte autora.

Nos termos do artigo 22, § 1º, do Estatuto da OAB, fixo honorários 

advocatícios em favor do advogado nomeado Dr. Andrey Philipe Kerber, 

em 03 (três) URH’s que deverão ser custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, mediante expedição de certidão para cobrança. Anote-se no 

relatório de acordo com o Provimento n° 09/2007 da CGJ e capítulo I, 

Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas.

Não havendo manifestação das partes, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Diligências necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28624 Nr: 3054-48.2005.811.0088

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR ANGELO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI APARECIDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgar Ângelo de Souza - 

OAB:9.938/B-MT, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT
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 Intimo a parte embargante Sr. Edgar Ângelo de Souza para que se 

manifeste nos presentes autos, vista ser o mesmo advogado podendo 

atuar em causa própria ou que constitua novo defensor para continuar 

sua defesa.

Géssica Gabrieli de Souza Biancadi

Estagiária

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19695 Nr: 387-82.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GASPARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Em vista da dissociação entre os valores indicados fl.126 e o valor 

efetivamente depositado fl.130, intime-se a parte autora para que se 

manifeste, eventualmente abrindo mão dos valores faltante, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69652 Nr: 533-40.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra / MT, 

GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMASA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fábio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:14864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:OAB/MT 19.378-A, Patrícia Quessada Milan - OAB:7.131/O

 Vistos etc. Devolva-se a carta precatória ao Juízo de Origem, 

consignadas as nossas homenagens, eis que cumprida a finalidade da 

carta precatória em questão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sirva-se a cópia desta ata como ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69619 Nr: 516-04.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE DO 

JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15961/MT

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 14:00 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17204 Nr: 1116-79.2005.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCELY HUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Retifico o despacho de fls.253 para determinar a homologação dos 

valores apresentados pelo INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62354 Nr: 1911-02.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente a guia e o comprovante de pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado de 

penhora expedido, vez que a guia e o comprovante de pagamento que 

acampanharam a petição protocolada sob o n. 71304 e juntada a ref. 20 

dos autos referem-se ao pagamento de custas e taxas processuais e não 

ao pagamento de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67630 Nr: 2810-63.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE HOEPPERS SAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilza Gomes Machry - 

OAB:8.245-B, Telmo da Rocha Machry - OAB:8.280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Determino a abertura do prazo de 15 dias sucessivos para a 

apresentação de alegações finais na forma escrita, iniciando-se pela parte 

autora e, em seguida, pela parte requerida (com o envio dos autos para a 

Procuradoria Federal). Após, venham os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se servindo a presente decisão como car ta 

precatória/ofício/mandado/carta/notificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66468 Nr: 1998-21.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SAUER, JDC PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilza Gomes Machry - 

OAB:8.245-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Determino a abertura do prazo de 15 dias sucessivos para a 

apresentação de alegações finais na forma escrita, iniciando-se pela parte 

autora e, em seguida, pela parte requerida (com o envio dos autos para a 

Procuradoria Federal). Após, venham os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se servindo a presente decisão como car ta 

precatória/ofício/mandado/carta/notificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72041 Nr: 1922-60.2018.811.0100

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI UNIVALES -COOP. DE CRÉD. VALE 

DO JURUENA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:13985/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de conciliação designada para o dia 29 de 

novembro de 2018, às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65670 Nr: 1491-60.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do Oficial de Justiça acostada a ref. 21, e visando o 

devido impulsionamento dos autos intimo a parte requerente a se 

manifestar no prazo de 05 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64047 Nr: 485-18.2017.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Reberte - OAB:OAB/PR 

46.622, Braz Reberte Pedrini - OAB:OAB/PR 8.027, Douglas Andrade 

Matos - OAB:OAB/PR 46.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE WILLIAM BEGO 

SOARES - OAB:OAB/PR 19955, LARISSA TORTATO - OAB:

 Vistos etc. Devolva-se a carta precatória ao Juízo de Origem, 

consignadas as nossas homenagens, eis que cumprida a finalidade da 

carta precatória em questão. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sirva-se a cópia desta ata como ofício.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43981 Nr: 1582-86.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, PLTDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->DeterminaçãoDecreto o segredo de justiça nos termos 

do artigo 189, inciso II, do CPC.Trata-se de Ação de Alimentos c/c 

Regulamentação de Guarda e Visitas de PEDRO LUCAS TIBURCIO DE 

SOUZA ANDRADE, menor impúbere, representado por sua genitora 

CARULINE MONIQUE DE SOUZA, em face de WELITON DE FREITAS 

ANDRADE. (...)DA GRATUIDADE DA JUSTIÇAConsiderando o pedido de 

justiça gratuita, bem como pelos demais elementos descritos na inicial, 

denota-se que a autora não possui capacidade financeira para suportar 

as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Portanto, 

defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98, do 

Código Processo Civil. (...) DEFIRO O PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, que fixo no valor de R$ 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos) para a mantença das menores, 

devendo ser repassado à genitora da requerente até o dia 10 (dez) de 

cada mês.Ressalta-se que a presente medida é precária e poderá ser 

alterada diante da mudança da situação fático-jurídica, conforme, até 

mesmo, o amadurecimento da prova instrutória.DA GUARDA 

PROVISÓRIAQuanto ao pedido de guarda provisória, os presentes autos 

não se encontram nutridos com todos os documentos e provas 

necessárias a ensejar o deferimento da guarda provisória.Neste norte, 

determino a realização de Estudo Psicossocial para averiguação do melhor 

interesse das menores em relação à guarda, no prazo de 30 (trinta) dias.

(...)DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de DEZEMBRO de 

2.018, às 13h00min(MT), ocasião em que oportunamente se tentará uma 

conciliação amigável. (...) Ciência ao Ministério Público.Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43981 Nr: 1582-86.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, PLTDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->DeterminaçãoDecreto o segredo de justiça nos termos 

do artigo 189, inciso II, do CPC.Trata-se de Ação de Alimentos c/c 

Regulamentação de Guarda e Visitas de PEDRO LUCAS TIBURCIO DE 

SOUZA ANDRADE, menor impúbere, representado por sua genitora 

CARULINE MONIQUE DE SOUZA, em face de WELITON DE FREITAS 

ANDRADE.(...)DEFIRO O PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que fixo 

no valor de R$ 30% (trinta por cento) do salário mínimo, que, atualmente, 

corresponde ao valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos) para a mantença das menores, devendo ser repassado à 

genitora da requerente até o dia 10 (dez) de cada mês.Ressalta-se que a 

presente medida é precária e poderá ser alterada diante da mudança da 

situação fático-jurídica, conforme, até mesmo, o amadurecimento da prova 

instrutória.DA GUARDA PROVISÓRIAQuanto ao pedido de guarda 

provisória, os presentes autos não se encontram nutridos com todos os 

documentos e provas necessárias a ensejar o deferimento da guarda 

provisória.Neste norte, determino a realização de Estudo Psicossocial para 

averiguação do melhor interesse das menores em relação à guarda, no 

prazo de 30 (trinta) dias.(...) DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

11 de DEZEMBRO de 2.018, às 13h00min(MT), ocasião em que 

oportunamente se tentará uma conciliação amigável.(...)Ciência ao 

Ministério Público.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.De Nova Xavantina para Campinápolis – MT, 

30 de outubro de 2018.Luciene Kelly Marciano RoosJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41294 Nr: 169-38.2018.811.0110

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMILSON SEBASTIÃO FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40519 Nr: 1703-51.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN GUIMARÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO EMBRACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31322 Nr: 1087-18.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MARIA PALHÃO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTONORTE, SUL AMERICA CIA 

NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, RAUL DARCI DOLZAN - OAB:2496-B

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 21741 Nr: 789-36.2007.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDMS, NADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, EM 10 DIAS, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36329 Nr: 313-80.2016.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 INTIMAR EMBARGADO PARA MANIFESTAR SOBRE CÁLCULO DA 

CONTADORIA JUDICIAL, EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41540 Nr: 306-20.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos Parciais à Ação Monitória->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEJANDRO GUSTAVO MARTINEZ AGUERO, 

ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 INTIMAR AUTOR PARA MANIFESTAR EM 15 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39459 Nr: 1348-41.2017.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BERTOCO MEIRELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872

 INTIMAR AS PARTE PARA EM 5 DIAS MANIFESTAREM SOBRE O LAUDO 

DE AVALIAÇÃO DE FLS 33/40V.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43783 Nr: 1503-10.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CARDOSO DA SILVA, PAULO GASPAR 

MARQUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação. Informo desde já, que o valor a ser recolhido 

é para cumprimento de 02 (Duas ) diligencias no centro da cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23808 Nr: 1367-62.2008.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSSON RENATO QUINTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSSON RENATO QUINTANA - 

OAB:5.879-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS, EM 10 DIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38506 Nr: 794-09.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR EM 10 DIAS, SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41914 Nr: 532-25.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABELIZINHA REDZAPRONI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 42789 Nr: 1040-68.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:/MT 11.997
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 42002 Nr: 614-56.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luiz rodrigues wambier - 

OAB:14469A

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NO FEITO, EM 10 DIAS, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41924 Nr: 542-69.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANIRA PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38970 Nr: 1104-15.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA PEPITSI TSIHORIRÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37709 Nr: 247-66.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BUTSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TERUO MATSUNAGA 

JUNIOR - OAB:22246/A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341

 INTIMAR PARTE:Inverto o ônus da prova em favor do Autor, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo por base o princípio da economia processual, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o interesse de produção de demais provas, 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, ou no 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37685 Nr: 227-75.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS GONZAGA TSERETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41869 Nr: 493-28.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38798 Nr: 985-54.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069-MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41982 Nr: 596-35.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41992 Nr: 604-12.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38970 Nr: 1104-15.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIA PEPITSI TSIHORIRÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37790 Nr: 316-98.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41870 Nr: 494-13.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38818 Nr: 1005-45.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38762 Nr: 959-56.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR EM 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38570 Nr: 832-21.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO WARUTAWARI XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAR A PARTE REQUERIDO PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 961-26.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO 

JUNIOR - OAB:131.869 SP

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33594 Nr: 1076-52.2014.811.0110

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE APARECIDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA BATISTA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA RENATA SOUZA 

FALCÃO - OAB:16.775-O/MT, JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40035 Nr: 1565-84.2017.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:/MT 23.503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32297 Nr: 52-86.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31972 Nr: 1729-88.2013.811.0110
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOIZÉS GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS EM 10 DIAS, 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36834 Nr: 546-77.2016.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA MAIFESTAR NOS AUTOS, EM 10 DIAS, 

SOBRE A CERTIDÃO DE FLS.58

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36834 Nr: 546-77.2016.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJR-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 10 DIAS, MANIFESTAR 

NÓS AUTOS SOBRE FLS. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 42467 Nr: 881-28.2018.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 33682 Nr: 1112-94.2014.811.0110

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA MARSAIOLI DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO LUIZ MENDES ABRITTA 

- OAB:103068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34084 Nr: 116-62.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NEY RICARDO 

FEITOSA DE PAULA, para devolução dos autos nº 116-62.2015.811.0110, 

Protocolo 34084, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43963 Nr: 1575-94.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODSS, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->DeterminaçãoDecreto o segredo de justiça nos termos 

do artigo 189, inciso II, do CPC.Trata-se de Ação de Regulamentação de 

Guarda e Visitas c/c Fixação de Alimentos de AYLME OLIVIA DA SILVA 

SANTOS, menor impúbere, representada por sua genitora ELIMAR PORTO 

DOS SANTOS, em face de SINDERLEY JOSE DA SILVA.(...) DEFIRO O 

PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que fixo no valor de R$ 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo, que, atualmente, corresponde ao valor de R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) para a mantença 

das menores, devendo ser repassado à genitora da requerente até o dia 

10 (dez) de cada mês, por meio de depósito na conta indicada à 

fl.18.Ressalta-se que a presente medida é precária e poderá ser alterada 

diante da mudança da situação fático-jurídica, conforme, até mesmo, o 

amadurecimento da prova instrutória.DA GUARDA PROVISÓRIAQuanto ao 

pedido de guarda provisória, os presentes autos não se encontram 

nutridos com todos os documentos e provas necessárias a ensejar o 

deferimento da guarda provisória.Neste norte, determino a realização de 

Estudo Psicossocial para averiguação do melhor interesse das menores 

em relação à guarda, no prazo de 30 (trinta) dias.(...) DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 11 de DEZEMBRO de 2.018, às 14h00min(MT), 

ocasião em que oportunamente se tentará uma conciliação amigável.(...) O 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa 

(art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao Ministério Público.Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.De 

Nova Xavantina para Campinápolis – MT, 29 de outubro de 2018.Luciene 

Kelly Marciano RoosJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43979 Nr: 1581-04.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMB, FMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->DeterminaçãoDecreto o segredo de justiça nos termos 

do artigo 189, inciso II, do CPC.Trata-se de Ação de Regulamentação de 

Guarda e Visitas c/c Fixação de Alimentos de FRANCIEL MENDES DE 

CARVALHO, menor impúbere, representado por sua genitora NILMA 

MENDES BERNARDES, em face de JAIR LESSA DE CARVALHO.(...) 

DEFIRO O PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que fixo no valor de R$ 

30% (trinta por cento) do salário mínimo, que, atualmente, corresponde ao 

valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) para 

a mantença das menores, devendo ser repassado à genitora do 

requerente até o dia 10 (dez) de cada mês.Ressalta-se que a presente 

medida é precária e poderá ser alterada diante da mudança da situação 

fático-jurídica, conforme, até mesmo, o amadurecimento da prova 

instrutória.DA GUARDA PROVISÓRIAQuanto ao pedido de guarda 

provisória, os presentes autos não se encontram nutridos com todos os 
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documentos e provas necessárias a ensejar o deferimento da guarda 

provisória.Neste norte, determino a realização de Estudo Psicossocial para 

averiguação do melhor interesse das menores em relação à guarda, no 

prazo de 30 (trinta) dias.(...) DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

11 de DEZEMBRO de 2.018, às 15h00min(MT), ocasião em que 

oportunamente se tentará uma conciliação amigável.(...) O não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa 

(art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao Ministério Público.Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.À secretaria, para providências.De 

Nova Xavantina para Campinápolis – MT, 29 de outubro de 2018.Luciene 

Kelly Marciano RoosJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 43978 Nr: 1580-19.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELMA PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVELTON COELHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Decisão->Determinação. DECRETO O SEGREDO DE JUSTIÇA, nos 

termos do art. 189 do CPC.Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável, Guarda e Alimentos Provisórios, proposta 

por IDELMA PIRES DOS SANTOS, RIQUELMY COELHO DOS SANTOS e 

RIKAELY COELHO DOS SANTOS, por meio de sua representante legal, em 

face de ORIVELTON COELHO DA SILVA, partes qualificados nos autos.

(...) DEFIRO O PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, que fixo no valor de 

R$ 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, que, atualmente, 

corresponde ao valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) 

para a mantença dos menores, devendo ser repassado à genitora dos 

requerentes até o dia 10 (dez) de cada mês.Ressalta-se que a presente 

medida é precária e poderá ser alterada diante da mudança da situação 

fático-jurídica, conforme, até mesmo, o amadurecimento da prova 

instrutória.DA GUARDA PROVISÓRIAQuanto ao pedido de guarda 

provisória, os presentes autos não se encontram nutridos com todos os 

documentos e provas necessárias a ensejar o deferimento da guarda 

provisória.Neste norte, determino a realização de Estudo Psicossocial para 

averiguação do melhor interesse da menor em relação à guarda, no prazo 

de 30 (trinta) dias.(...) DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 de 

DEZEMBRO de 2018 às 18h00min (horário de Cuiabá - MT), ocasião em 

que oportunamente se tentará uma conciliação amigável.(...) Ciência ao 

Ministério Público.Proceda-se com a alteração na capa dos autos e 

Sistema Apolo para constar os menores RIQUELMY e RIKAELY no polo 

ativo da demanda.Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.De Nova Xavantina para 

Campinápolis – MT, 29 de outubro de 2018.Luciene Kelly Marciano 

RoosJuíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 28316 Nr: 922-05.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos quanto ao interesse pelo prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32777 Nr: 471-09.2014.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO VIEIRA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA E AUTO PEÇAS DOS GABINAS - 

MECÂNICA EM GERAL E TORNEADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Procedo à intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos quanto ao interesse pelo prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26512 Nr: 236-47.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Procedo à intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se nos autos, em relação à perícia realizada, sob pena de 

arquivamento.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 86478 Nr: 840-93.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE MATOS SEGURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Sokolovski Alves - 

OAB:MT - 21.114, KERLEN CAETANO MORO - OAB:20033/O, YARA DA 

SILVA SANTOS BEZERRA - OAB:MT/18.828

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vistas à Defesa para apresentação 

das alegações finais, conforme determinação referência 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53189 Nr: 1171-51.2010.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JAROSESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Agulhão Spindola - 

OAB:6416-B/MT, REINALDO LUCIANO FERNANDES - OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de fevereiro 

de 2019, às 16:30 horas.5.1 Intime-se a parte autora para comparecer e 

prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso (art. 385, § 1º, 

CPC/2015).5.2 (...) Cláudia, 30 de outubro de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito ....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104429 Nr: 2066-31.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJONATAN MINATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727/O, MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS 

- OAB:19958/O

 Autos Virtuais (Id. 104429)

Ação Penal

Vistos.

1. Ante a ausência do Promotor de Justiça entre os dias 24 a 26/10/2018, 

conforme ofício nº 331/2018/PJC/MPMT, redesigno a audiência para o dia 

31 de janeiro de 2019, às 15:15 horas.

2. Intimem-se.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83056 Nr: 383-95.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. C. P. MADEIRAS LTDA - ME, ANDRÉ TITTON, 

MALCHIOR TITTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 383-95.2014. (Id. 83056)

Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor 

Solvente

Exequente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO

Executados: ANDRÉ TITTON E OUTROS

Vistos.

1. Procedo às buscas do atual endereço dos executados: ANDRÉ TITTON, 

CPF/MF nº 968.576.921-49, MALCHIOR TITTON, CPF/MF nº 368.207.419-87 

e H.C.P MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ nº 10.929.324/0001-62 nos sistemas 

que o Juízo tem à disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg e SIEL, 

desde que atendidos os dados necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

CITE-SE.

 3. Em caso negativo, intime-se a Exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Intimem-se.

5. Diligências necessárias.

 Cláudia, 29 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-48.2017.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO CATELAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME SCHEFFLER OAB - MT19892/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 1000126-48.2017.8.11.0101 Promovente: 

REQUERENTE: ANESIO CATELAN Promovido: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Cuida-se de 

um pedido de tutela de urgência antecipada incidental em que a parte 

autora requer que a requerida seja obrigada a realizar a troca dos 

padrões e consequente instalação de maneira correta na residência dos 

vizinhos Anália e José. Esclarece que por toda a discussão existente 

nesta lide e também por continuar recebendo faturas exorbitantes de 

energia em sua casa, mesmo não estando consumindo nada, decidiu 

solicitar à requerida o desligamento do seu padrão de energia. Diante do 

pedido, o subordinado da requerida se deslocou até o Assentamento e, 

por ter informado que os padrões estavam trocados, ou seja, que o seu 

medidor estava na casa da vizinha e o dela em seu lote, ele se dirigiu até o 

padrão da vizinha fazendo além do desligamento do medidor, a retirada de 

todo o padrão, inclusive da banana de força. Afirma que com a retirada do 

padrão da vizinha, a energia da casa dela é que foi suspensa e não a sua, 

comprovando, assim, que realmente os números dos medidores estavam 

alterados, entretanto, por um erro da própria Concessionária, agora, a Sra. 

Anália está sendo prejudicada sem energia elétrica, serviço essencial ao 

ser humano. Assim, pelo fato ter ocorrido por problemas discutidos neste 

processo é que requer o deferimento do pedido de tutela de urgência. 

DECIDO. Inicialmente esclareço que a peça será analisada, uma vez que o 

episódio ocorrido com a retirada do padrão de energia referente, em tese, 

a residência do autor, diz respeito aos fatos discutidos nestes autos, por 

mais que tenha prejudicado terceiro ao processo. Pois bem. A antecipação 

dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo 

Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida 

“quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da 

norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza 

satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento 

condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, 

consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in 

mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza 

satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar). A 

verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição 

sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito 

alegado ser reconhecido ao final, na sentença. No caso em tela, em que a 

parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou 

seja, antecipação de tutela, verifico que estão presentes os pressupostos 

acima citados. Na exordial o autor pleiteia pela condenação da requerida 

na obrigação de fazer, consistente na regularização dos padrões de 

energia da sua casa e da casa da vizinha Anália, alegando que os 

números dos medidores estavam alterados, sendo que sua conta de 

energia estava vindo com o número do medidor situado na residência 

lindeira e o número do seu medidor na conta da vizinha, resultado na 

cobrança inversa do consumo. A consequência disso é que estava sendo 

cobrado por um consumo que na realidade não foi por ele utilizado, 

valores estes exorbitantes que não condiziam com os seus gastos. Tais 

informações iniciais foram comprovadas através dos documentos 

acostados, especialmente fotos e faturas, bem como através da audiência 

instrutória. Por último, a parte autora alegou que solicitou o pedido de 

desligamento do seu padrão, devido a continuidade de cobranças 

excessivas mesmo com a residência fechada, porém quando a requerida 

foi desligar o padrão, arrancou todo o poste e causou o que o autor 

imaginava, a energia da vizinha foi suspensa, causando prejuízos ao 

terceiro, razão pela qual confeccionaram o boletim de ocorrência nº 

2018.317753. Então, pelo que se percebe, realmente o padrão retirado em 

frente a casa da Sra. Anália era ligada à residência dela mesmo, havendo 

erro apenas nos cadastros dos números dos medidores nas faturas do 

autor e da vizinha Anália. Há, portanto a demonstração da aparência do 

bom direito, permitindo concluir que os argumentos trazidos pela autora 

possam ser verídicos. O perigo do dano irreparável se amolda no fato de 

que a energia elétrica é um serviço essencial ao ser humano, acarretando 

sérios prejuízos quando é desligada, ainda mais de forma errônea, por 

erro da própria concessionária. Nestes termos, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELADE URGÊNCIA pleiteada, determinando que a promovida realize 

a regularização dos padrões de energia da Sra. Anália Leão Aguiar, 

unidade consumidora nº 22902130 e do requerente que possui Unidade 

Consumidora 6/2290213-4, as suas expensas, com a consequente 

inversão dos números dos medidores de suas faturas, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, restabelecendo a energia elétrica no padrão da 

Sra. Anália Leão Aguiar. Estabeleço a pena diária no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 

537, do Código de Processo Civil). 2. Após o cumprimento da presente 

decisão, voltem conclusos para sentença. 3. Diligências necessárias. 

Cláudia, 15 de outubro de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 82335 Nr: 1528-26.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Vistos.

1. Considerando a decisão proferida no HC nº 2804/2017, declaro 

encerrada a instrução processual.

2. Abra-se vista às partes para apresentarem alegações finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

 3. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51712 Nr: 1092-09.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE RISSI MIOTO - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT, WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1092-09.2009 (Id. 51712)

Ação de Cobrança

Requerente: ROSANE RISSI MIOTO – EPP

Requerido: EDMAR JOSÉ DE OLIVEIRA

Vistos.

1. Procedo às buscas do atual endereço do Requerido: EDMAR JOSÉ DE 

OLIVEIRA, CPF/MF nº 009.088.306-37, nos sistemas que o Juízo tem à 

disposição: CIE, Renajud, Bacenjud, Infoseg, Infojud e SIEL, desde que 

atendidos os dados necessários para a pesquisa.

 2. Em sendo encontrado endereço diverso do constante na exordial, 

INTIME-SE-O para fornecer o paradeiro do veículo penhorado, no prazo de 

10 (dez) dias.

 3. Em caso negativo, intime-se o requerente para requerer o que de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Diligências necessárias.

 Cláudia, 05 de setembro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 74/2018-DF

* A Portaria nº 74/2018-DF - referente à escala de Plantão Judiciário 

semanal e de final de semana dos servidores da Comarca de Colniza, 

relativa ao período de 01 a 30 de novembro de 2015 - completa 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Termo de Conclusão

TERMO DE DOAÇÃO Nº 01/2018

* O Termo de Doação n° 01/2018 - Termo de Doação padrão de bens 

móveis, sendo Doador o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Poder 

Judiciário/Fórum da Comarca de Colniza-MT e Donatário Prefeitura 

Municipal de Colniza/Hospital Municipal André Maggi - encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 02/2018

* O Termo de Doação n° 02/2018 - Termo de Doação padrão de bens 

móveis, sendo Doador o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Poder 

Judiciário/Fórum da Comarca de Colniza-MT e Donatário Prefeitura 

Municipal de Colniza/Creche Municipal Pequenos Passos - encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 03/2018

* O Termo de Doação n° 03/2018 - Termo de Doação padrão de bens 

móveis, sendo Doador o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Poder 

Judiciário/Fórum da Comarca de Colniza-MT e Donatário Prefeitura 

Municipal de Colniza/Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

TERMO DE DOAÇÃO Nº 04/2018

* O Termo de Doação n° 04/2018 - Termo de Doação padrão de bens 

móveis, sendo Doador o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Poder 

Judiciário/Fórum da Comarca de Colniza-MT e Donatário Secretaria de 

Estado de Educação/Escola Estadual Bernadino Gomes da Luz - 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

TERMO DE ENTREGA Nº 01/2018

* O Termo de Entrega n° 01/2018 - Termo de Entrega de bens móveis, 

sendo Doador o Estado de Mato Grosso, por intermédio do Poder 

Judiciário/Fórum da Comarca de Colniza-MT e Donatário Sucatão do 

Quirino - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60028 Nr: 1409-24.2011.811.0105

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Aparecida Raimundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Candinha Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Requerida via DJE 

para tomar ciência da decisão da folha 47.

 Neverton Aparecido Gossler Lima

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77911 Nr: 2001-29.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sturaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O, Daniel de Souza Teixeira - OAB:20617-B - MT

 ANTE O EXPOSTO, à vista da decisão do e. Conselho de Sentença, 

CONDENO o acusado PAULO STURARO pela prática do crime previsto no 

artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal, razão pela qual passo à dosagem 

da pena.Penas – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. (...) Dessa 

feita, TORNO definitiva a pena em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão 

do crime.A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos 

termos do art. 33, §2º, Código Penal, tendo em vista o quantum de pena 

aplicado.A custódia cautelar do condenado se impõe diante da situação 
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fática concreta e efetivamente existente, consoante sobejamente 

demonstrado. O condenado NÃO dispõe do direito de aguardar o trânsito 

em julgado desta sentença em liberdade, já que não preenche os 

requisitos legais para tanto, sendo que persistem os motivos da prisão 

cautelar; mesmo porque, se respondeu ao processo até o momento sob 

essa constrição, maior razão se vê para permanecer segregado, diante 

da prolação de uma sentença condenatória.CONDENO o acusado ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Publicada em plenário do 

Tribunal do Júri nesta data, SAEM os presentes intimados desta 

decisão.EXPEÇA-SE a competente guia de execução provisória de pena, 

antes mesmo do trânsito em julgado da presente sentença, em total 

conformidade com a Súmula 716 do STF e decisão proferida no HC n.º 

126.292/SP.Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO 

as seguintes providências:I-) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva. II-) 

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim da suspensão dos 

direitos políticos.III-) COMUNIQUE-SE ao cartório distribuidor.IV-) OFICIE-SE 

ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Após, AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37303 Nr: 1071-21.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Daniel, Neris Pedro Polles, Maria 

Aparecida Ferreira Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:6395/B

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar o requerido Neris Pedro Polles, na pessoa de seu advogado, via 

DJE, da sentença de extinção de fls. 90/ 93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37948 Nr: 1576-12.2009.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE certidão de honorários e 

ARQUIVE-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40430 Nr: 10-57.2011.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPAW, VW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerente para que diga sobre fls. 32/35, no prazo de 

05 dias.

Outrossim, não é atribuição do gestor judiciário verificar o motivo pelo qual 

supostamente o mandado não foi averbado, cabendo as partes 

diligenciarem nesse sentido.

No silêncio, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68825 Nr: 1394-16.2015.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO TAVARES OLIVEIRA, Cpf: 

01470422166, Rg: 1707231-0, Filiação: Sinvaldo Francisco de Oliveira e 

Luzia Tavares Oliveira, data de nascimento: 20/01/1984, brasileiro(a), 

natural de Pedro Canário-ES, solteiro(a), autônomo / lavrador. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de divórcio litigioso movida por EVANICE DOS 

SANTOS TAVARES em face de SEBASTIÃO TAVARES OLIVEIRA,

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de ref: 16, em razão do que 

DETERMINO a citação da parte requerida por edital, nos termos do artigo 

256, II, do CPC.Transcorrido o prazo do edital (30 dias), CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para impulsionar ao feito.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAGNUM DE 

FIGUEIREDO MARISCO, digitei.

Colniza, 26 de outubro de 2018

Edelvan Mezomo Maurer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 37303 Nr: 1071-21.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Daniel, Neris Pedro Polles, Maria 

Aparecida Ferreira Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaína Braga de Almeida - 

OAB:13.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:6395/B

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de título executivo extrajudicial propostas pela 

COOPERATIVA CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA – SICREDI em desfavor de JULIO CESAR DANIEL, 

NERIS PEDRO POLLES E MARIA APARECIDA FERREIRA DANIEL.

Inicial e documentos às fls. 08/51.

Citação de um dos executados às fls. 62.

Exceção de pré-executividade acostadas às fls. 71.

 Pedido de Extinção feito pela parte autora fls. 86.

É breve o relatório.

DECIDO de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 

93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Diante da petição juntada nos autos, verifica-se que a parte executada 
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quitou a dívida perante a parte exeqüente (fls. 86).

 Outrossim, quando a parte devedora satisfaz a obrigação, a extinção é 

medida que se impõe, conforme preceitua o art. 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Por tais razões, não nos resta outra medida senão a extinção dos autos, 

em face do adimplemento do executado.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

procedendo-se à baixa na distribuição.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-73.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ELI CRISTINA NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/01/2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-73.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ELI CRISTINA NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

tome ciência acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/01/2019, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-88.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MONTEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido para que tome 

ciência acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/01/2019, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-88.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MONTEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerente para que 

tome ciência acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/01/2019, às 15h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-38.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORY MARANA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido para que tome 

ciência acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

23/01/2019, às 15h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-96.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, no 

prazo de cinco dias, apresente impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000084-50.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE OAB - MT3639/O 

(ADVOGADO(A))

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO(A))

rosemeri mitsue okazaki takezara OAB - MT0007276A-B (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que, no 

prazo de cinco dias, apresente impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 33644 Nr: 2101-62.2007.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edival Raymundo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Cordeiro Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2101-62.2007.811.0105

Código 33644

Juizado Especial

S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.
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Breve relatório, fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção do feito é à 

medida que se impõe.

Conforme se apreende dos autos, a parte exeqüente informa que a parte 

executada quitou o débito, às fls. 63.

Assim, quando a parte devedora satisfaz a obrigação, a extinção é a 

medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.

Por tais razões, não nos resta outra medida senão a extinção dos autos, 

em face do adimplemento do executado.

Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E 

DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço 

com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil.

Por fim, DETERMINO a baixa de eventual restrição ou bloqueio realizado 

nos autos.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, 

procedendo-se a baixa na distribuição.

P.I.C.

Colniza-MT, 24 de maio de 2017.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35563 Nr: 415-14.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de MARIA LÚCIA DE 

SOUZA SILVA, no valor de um salário mínimo mensal, nos termos do art. 

143 da Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das eventuais 

parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(07/05/2010), COM A COMPENSAÇÃO CASO HAJA (TENHA HAVIDO) O 

PAGAMENTO DE BENEFÍCIO NÃO CUMULÁVEL (inclusive por força de 

tutela antecipada), concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Tutela 

antecipada concedida.IV DISPOSIÇÕES FINAISNo tocante à AOS 

VALORES ATRASADOS, devem ser observados os critérios 

estabelecidos na decisão do STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o 

cenário: i.Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser 

atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir 

da Lei 11.430/06 (09/2006);ii.No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os 

cálculos devem seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 

29/06/2009), sendo que, a partir daí, deverão ser adotados os critérios de 

juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança). 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado da 

Seção Previdenciária do TRF e do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

111 da Súmula do STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).DEIXA-SE DE 

CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, despesas e custas, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, 

ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da 

Lei Estadual 7.603/01.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32213 Nr: 346-50.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISA FISCHER SKURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina de Rosso Afonso - 

OAB:195.972

 Ante o exposto, REVOGA-SE os efeitos da antecipação de tutela 

concedida e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido Inicial, 

EXTINGUINDO-SE o processo com resolução do mérito.DEFERIDA a 

gratuidade “da justiça”, embora compita à parte-autora o pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES 

FINAISDeixa-se de fixar URH à patrona nomeada, pois não houve ato por 

ela realizado. Alegações finais feitas por patrono cuja nomeação não se 

encontra, presumindo-se ser constituído, já que presente em audiência a 

parte-autora. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivar os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 30 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63630 Nr: 478-34.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMÃO PEDRO COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva - 

OAB:3537-B, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...[...] Por isso:i.INDEFERE-SE o desentranhamento da petição 

(“contestação”);ii.DEFERE-SE a expedição de Ofício visando à retirada do 

nome da parte-executada do Cadastro de Inadimplentes (quanto a este 

processo);iii.DEFERE-SE a diligência a ser feita por Oficial de Justiça, isso 

para que “especifique”, se possível, qual o “sexo” dos animais, se vaca ou 

boi/touro (em Certidão Complementar).Assim, à SECRETARIA 

para:1.OFICIAR (por meio de e-mail, se possível) ao ÓRGÃO de 

CADASTRO em cujo banco de dados está a negativação, encaminhando 

cópia da decisão, com a finalidade de DAR CUMPRIMENTO a 

ela;2.DETERMINAR ao Oficial de Justiça que Certificou o cumprimento do 

mandado de busca, para que o complemente, indicando se o gado 

apreendido era “vaca”ou “boi/touro”;3.Após cumprimentos, vistas às 

partes para requerimentos. Intimar.Cotriguaçu/MT, 30 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83589 Nr: 3242-51.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEILSON UBIALI, ISABEL PEREIRA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento à decisão de ref. 5.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 84007 Nr: 3489-32.2018.811.0099
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENI SCHMITT LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento à decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 83908 Nr: 3437-36.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENI SCHMITT LORENZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça a fim de que esta 

secretaria possa dar cumprimento à decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63172 Nr: 82-57.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KPG, APP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFERE-SE o requerimento do Ministério Público, pois a decretação da 

revelia pressupõe a citação válida da parte-requerida, seja ela pessoal ou 

por edital, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em consulta ao Sistema Infojud, o endereço encontrado é o mesmo do já 

constante nos autos, conforme consulta em anexo.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora, através de seu advogado nomeado, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, informe o endereço atualizado da 

parte-requerida ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo;

a. Decorrido o prazo sem a manifestação do advogado, INTIMAR a 

parte-autora pessoalmente para dar prosseguimento no feito, isso no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando que o silêncio importará em 

extinção do processo sem resolução do mérito;

2. Havendo novo decurso de prazo sem resposta ou juntado algum 

requerimento, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 15 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32533 Nr: 657-41.2009.811.0099

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de OERICA RAMOS RIBEIRO 

DA SILVA e GILMAR CRUZ DA SILVA, o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial, devendo a parte-autora voltar a usar o nome de 

solteira, qual seja OERICA RAMOS RIBEIRO.Além disso, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido de fixação de guarda unilateral, convertendo em 

DEFINITIVA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA, para fim de 

CONCEDER a guarda pleiteada, com fundamento no art. 33, § 1º, da Lei nº 

8.069/90, do menor O. R. DA S. à requerente OERICA RAMOS RIBEIRO DA 

SILVA.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.CONDENA-SE a parte-requerida ao pagamento das despesas 

processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC).DEIXA-SE de 

condenar a parte-requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, 

considerando a postulação inicial pela Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Nomeado como curador, fixam-se 

como honorários advocatícios ao advogado AKIN ALVES COMIN (OAB/MT 

– 16.173) o valor de 01 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, 

levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o 

qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente 

como certidão para cobrança de honorários (devidamente selada).No 

mais, à SECRETARIA para:1.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

o que deverá ser certificado, EXPEDIR ofício ao Cartório de Registro Civil 

de Cotriguaçu/MT, para que proceda à averbação na certidão de 

casamento de nº. 0074, fl. 074, Livro 01-B de Registros de Casamentos 

(encaminhar certidão de casamento juntada aos autos);2.Após, 

ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 15 de outubro de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62221 Nr: 623-27.2013.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELDS, JVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSC, ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT, EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736-0/MT

 Vistos em correição.

Inicialmente, ressalta-se que não é caso de julgamento antecipado (arts. 

354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Possibilidade e interesse dos requerentes em exercer a guarda da 

criança;

? Possibilidade e interesse do requerido em exercer a guarda da criança;

MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando não ter havido indicação de provas pretendidas, à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, informem se 

pretendem produzir outras provas, especificando-as, ou se desejam o 

julgamento antecipado, no mesmo prazo;

a. Salienta-se que o silêncio acarretará o julgamento antecipado da lide;

b. CONSIGNE-SE que deve ser indicada objetivamente a finalidade e 

pertinência das provas, atentando-se ao disposto no artigo 370, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil

2. Certificado o decurso de prazo, com ou sem manifestação, VISTAS ao 

Ministério Público;

3. Por fim, conclusos.

Intimar. Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/PRECATÓRIA considerando a 

eficiência e a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 22 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 29904 Nr: 284-44.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MELANIAS DIÓGENES DA SILVA - 

Vulgo "Dico Pinheiro"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o réu para apresentar Alegações Finais 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 72087 Nr: 150-02.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745

 Nos termos da legislação e provimento nº 52/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de abrir vista ao requerido para tomar ciência de Decisão 

de Referençia 125, bem como abrir vista para apresentar alegações finais 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34945 Nr: 1363-87.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Ruiz de Lima - 

OAB:31641, Cíntia

 Gohda Ruiz de Lima Umehara - OAB:126707

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34041 Nr: 461-37.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDS, GSLDS, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

I RELATÓRIO

Trata-se de petição denominada “Ação de Execução de Alimentos” 

ajuizada por Geovani Lovo da Silva e Geiziane Sabrini Lovo da Silva, 

representados Elzilaine Maria da Silva, contra Fabio Reinholz Lovo.

Durante o trâmite processual, o requerido realizou o pagamento integral do 

débito alimentar.

Em manifestação, o Ministério Público pugnou pela extinção da execução, 

ante a quitação do débito exequendo.

É o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVO

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE o executado ao pagamento das despesas processuais (que 

incluem as custas – art. 84 do CPC).

IV DISPOSIÇÕES FIANAIS – À SECRETARIA

Nomeado como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios ao 

advogado FLORENTINO APARECIDO MARTINS (OAB/MT 9.659 - B) o valor 

de 05 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em 

conta os atos praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada).

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivar os autos com as 

cautelas de estilo.

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 30 de outubro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67814 Nr: 136-52.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAAV, LADRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

Impugnação à Contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33939 Nr: 363-52.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPDO, SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕS FINAISÀ 

SECRETARIA para:1.INTIMAR as partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. 

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de outubro de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28968 Nr: 307-24.2007.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição...

Há patronos constituídos no processo, inclusive após a sentença.

 Assim:

1.INTIMAR a parte-autora por meio dos patronos, isso para a finalidade do 

despacho anterior;

2.Não havendo manifestação, EXPEDIR Alvará para liberação dos valores 

bloqueados;

3.Após, à parte-autora para requerimento;

4.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva
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 Cod. Proc.: 71538 Nr: 2439-39.2016.811.0099

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANTUIR KLUG, JUVENAL LUCAS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da diligência do Sr Oficial de Justiça.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74202 Nr: 1572-12.2017.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIA DOS SANTOS ARAUJO, Cpf: 

05568680132, Rg: 25131044, Filiação: Paulo Pedro de Araujo e Odete 

Santos dos Santos, data de nascimento: 04/01/1991, brasileiro(a), natural 

de Juína-MT, do lar, Telefone 84300940 e atualmente em local incerto e 

não sabido JOSÉ NILTON CARDOSO DE SÁ, Cpf: 02020258102, Filiação: 

Ildebrando Santos de Sá e Neusa Santos de Sá, data de nascimento: 

10/12/1981, brasileiro(a), natural de Nova Europa-SP, convivente, 

tratorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Intimar o requerido e a requerente 

(PORDENDO SER POR TELEFONE), ficando desde já determinada a 

intimação por edital, caso se faça necessário.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas de estilo.Cotriguaçu/MT, 04/04/2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 30 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72900 Nr: 691-35.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADÃO MENDES CARDOSO, Cpf: 

98393170168, Rg: 1188146-1, Filiação: Maria Mendes Cardoso e Euclides 

Cardoso Caetano, natural de Araputanga-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos...I RELATÓRIOTrata-se de Petição intitulada 

“Cumprimento de título judicial” ajuizada por Verena Marcelly Oliveira 

Mendes, representada por sua genitora Nely Pereira de Oliveira, contra 

Adão Mendes Cardoso.Devidamente citado, a parte-executada apresentou 

manifestação, a qual não foi acatada, culminando na expedição de 

mandado de prisão civil, conforme pode ser visto nos autos.Posterior à 

expedição do referido mandado, a parte-executada peticionou informando 

o pagamento integral do débito alimentar, motivo pelo qual, tanto a 

parte-exequente como o Ministério Público manifestaram-se pela extinção 

do processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Por fim, verifica-se que já houve a expedição do contramandado de 

prisão.Vieram os autos conclusos.É, ao que parece, o que apresenta 

relevância para o momento.II FUNDAMENTAÇÃO/DISPOSITIVOTendo em 

vista o cumprimento integral da obrigação, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.CONDENA-SE a parte-executada ao pagamento das 

despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do CPC). Todavia, 

DEIXA-SE de condenar em honorários advocatícios, considerando a 

advocacia dativa exercida no presente caso.IV DISPOSIÇÕES FIANAIS – À 

SECRETARIANomeada como Defensora, fixam-se como honorários 

advocatícios à advogada Andréa Cristina Gomes de Jesus (OAB/MT – 

21.383) o valor de 02 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB – 

item 18.3 -, levando-se em conta os atos praticados, a teor do art. 303 da 

CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada).Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 26 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL OLIVEIRA 

SANTOS, digitei.

Cotriguaçu, 29 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72599 Nr: 490-43.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID JOHNNS NOGUEIRA, VULGO TRIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DAVID JOHNNS NOGUEIRA, VULGO 

TRIPA, Cpf: 05670576152, Rg: 2282099-0, Filiação: Dirce Martins Alvares 

Nogueira e Damião Paulo Nogueira, data de nascimento: 25/05/1992, 

brasileiro(a), natural de Novo Horizonte do Norte-MT, solteiro(a), pedreiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do reeducando, isso para se manifestar no 

processo, indicando endereço atualizado, desde já ficando ciente de que, 

não o fazendo, será possível a regressão cautelar, com expedição de 

mandado de prisão.

Despacho/Decisão: Em procura via Bacenjud, apontou-se para o não 

encaminhamento às instituições financeiras por inexistência de 

relacionamentos. Assim, segue-se.À SECRETARIA:1.INTIMAR o 

reeducando via Edital, isso para se manifestar no processo, indicando 

endereço atualizado, desde já ficando ciente de que, não o fazendo, será 

possível a regressão cautelar, com expedição de mandado de prisão. 

PRAZO: 15 dias;2.Após prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL OLIVEIRA 

SANTOS, digitei.

Cotriguaçu, 29 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64173 Nr: 933-96.2014.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: SABNN, NNDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NATANAEL NOVAIS DE JESUS, Filiação: 

Sirley Aparecida Batista Nunes Novais, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE DO TEOR DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA..

Sentença: Vistos em correição.I RELATÓRIO Trata-se de petição 

denominada “Ação de guarda de menor c/c alimentos e direito à visitas 

com pedido liminar” proposta por Sirley Aparecida Batista Nunes Novais, 

representando seu filho Natanael Novais de Jesus, contra Gleisson Bispo 

de Jesus.Tendo em vista a maioridade atingida por Natanael Novais de 

Jesus, foi prolatada sentença, extinguindo o processo em relação ao 

pedido de guarda.Todavia, em relação aos alimentos, o processo 

continuou, sendo determinada a intimação de Natanael para que 

regularizasse a sua representação processual.Considerando a falta de 

informações acerca de sua localização, foi determinada a intimação da 

advogada nomeada para que, se possível, informasse o endereço 

atualizado.Pela advogada nomeada não houve informação do endereço, 

motivo pelo qual se procedeu à intimação de Natanael por Edital.Contudo, 

devidamente intimado por Edital, não houve manifestação.II 

FUNDAMENTAÇÃOPois bem. Verifica-se que, mesmo citado por Edital, o 

requerente não se manifestou nos autos para regularizar sua 

representação processual.Imprescindível esclarecer que, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do CPC, não resolverá o mérito e, por consequência, 

extinguirá o processo quando o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias, não promovendo os atos e diligências que lhe incumbir.Em 

casos idênticos ao dos autos, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso já se manifestou:APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO DO PATRONO E 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INÉRCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, 

III, e § 1º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Conforme artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, 

ocorrerá a extinção do processo sem julgamento do mérito, quando, por 

não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de trinta (30) dias. Evidenciada a desídia da parte na 

condução do processo, a extinção do feito sem resolução do mérito é 

medida imperativa. (Ap 71531/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017)APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – 

ART. 485, III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO 

AUTOR – ENDEREÇO DESATUALIZADO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA - 

ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 

Justificada a extinção do processo quando frustrada a tentativa de 

intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter sido 

encontrada no endereço fornecido na inicial (art. 274 do CPC). (Ap 

81551/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 

14/08/2017)Ressalta-se ainda, a impossibilidade de aplicação da 

disposição contida no art. 485, §1°, do CPC no presente caso, ante a 

ausência de endereço atualizado.III DISPOSITIVOAnte o exposto, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.DEFERIDA 

a gratuidade “da justiça”, embora compita à parte-autora o pagamento das 

custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos (art. 

98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES FINAIS – À SECRETARIANomeada 

como Defensor (fl. 05), fixam-se como honorários advocatícios ao 

advogado SARA TONEZER (OAB/MT 9.074-A) o valor de 04 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 30 de outubro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 28968 Nr: 307-24.2007.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32533 Nr: 657-41.2009.811.0099

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos em correição.

Considerando o número elevado de estoque processual, a complexidade 

da matéria a ser enfrentada, os recursos humanos insuficientes à 

demanda que ora se apresenta, além das medidas urgentes e prioritárias 

por lei (liminares, réu preso, violência familiar e doméstica contra a mulher, 

infância e juventude, eleitoral, dentre outras), o que a inviabilizar a 

apreciação no exíguo período correicional, voltem-me os autos conclusos, 

após o término da correição, para a devida deliberação.

Cumpra-se.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 43553 Nr: 1450-34.2016.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson José da Silva, THIAGO FERNANDO MIRANDA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico Ricardo da Silveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 Vistos etc.
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Considerando que o eventual provimento dos Embargos de Declaração 

opostos à ref. 75 implicará em modificação da sentença, tendo em vista o 

vício alegado (omissão), em obediência ao §2º do art. 1023 do CPC, 

INTIME-SE o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

Depois, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Dom Aquino/MT, 29 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57685 Nr: 2194-58.2018.811.0034

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Americel S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Delmondes Filho, LUCIMAR MARIANO 

CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JORGE VELLOSO - 

OAB:163471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De proêmio, verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do 

mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo códex, RECEBO a 

petição inicial.

Designo audiência de conciliação entre as partes, a ser realizada pela 

conciliadora do Juízo no dia 27 de novembro de 2018, às 16h30min.

Cite-se a parte ré, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no §1º, do artigo 335, do já citado Diploma 

processual.

Havendo desinteresse na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §§ 5º 

e 6º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Dom Aquino/MT, 26 de outubro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 003/2018/DF

Excelentíssimo Senhor Doutor JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, 

Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Feliz Natal, no uso de suas 

atribuições legais, de acordo com a decisão referente ao Pedido de 

Abertura de Processo Seletivo n.º 28/2018, CIA N.º 

0722857-04.2018.8.11.0093, considerando o disposto no Provimento n.º 

6/2014/CM, de 07.03.2014, alterado pelos Provimentos n.º 03/2018-CM e 

13/2014-CM torna público, para ciência dos interessados, a abertura de 

Processo Seletivo para Credenciamento de Profissionais nas áreas de 

Serviço Social para formação de Cadastro de reserva de Assistente 

Social, mediante as seguintes condições:

1. DO OBJETO

1.1 O processo seletivo visa a formação de cadastro de reserva para o 

cargo de Assistente Social e será regido por este Edital, pelo Provimento 

n.º 6/2014/CM, de 07.03.2014, alterado pelos Provimentos n.º 03/2018-CM 

e 13/2014-CM.

1.2 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Feliz Natal/MT, situada na Rua São Lourenço D’Oeste, n.º 945, Centro, no 

período compreendido de 21/11/2018 a 05/12/2018, no horário das 

12h00min às 18h:00min (horário local).

2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O Processo Seletivo será composto das seguintes fases:

a) Divulgação do Edital;

b) Inscrição dos interessados;

c) Análise da documentação e do currículo;

d) Divulgação dos interessados habilitados;

e) Publicação dos Atos de credenciamento.

3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.

3.1. A Diretoria do Foro promoverá o exame de seleção, mediante analise 

do currículo dos interessados, divulgando o resultado no átrio do Fórum.

4. DOS REQUISITOS PARA O CRDENCIAMENTO

4.1. Os requisitos para o credenciamento de Assistentes Sociais de que 

trata o Provimento n.6/2014/CM, alterado pelos Provimentos n.º 

03/2018-CM e 13/2014-CM:

I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

II. Ser maior de 21(vinte e um) anos;

III- Não possuir antecedentes criminais.

IV. Ser bacharel em Serviço Social, por instituição devidamente 

reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho 

Regional na respectiva área profissional.

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1 O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Coordenadoria 

Administrativa, deverá estar instruído com as seguintes peças:

a) Ficha cadastral - Anexo II

b) Declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste edital, sob as 

penas da lei- Anexo III

c) Declaração de relação de parentesco - Anexo IV

5.2 Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

I Cópia autenticada da Carteira de Identidade

II- Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF)

III- Certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal

IV- Cópia autenticada do diploma de curso superior;

VI- Certidão negativa expedida pelo conselho Regional correspondente á 

profissão do candidato;

VII- Atestado de Sanidade física e mental;

VIII- Declaração de parentesco (Anexo IV);

IX- Declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com as regras 

estabelecidas neste provimento;

X- duas fotografias 3X4 recentes;

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1 O processo de seleção dos candidatos será realizado por meio de 

analise de currículo, efetuado pela Diretoria do Fórum da comarca de Feliz 

Natal, sendo a nota composta da seguinte forma:

6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1(um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

6.1.2 O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6(seis décimos) 

de ponto a cada ano de exercício, não podendo expedir o total de 3(três) 

pontos.

6.1.2.1 O tempo de serviço público excedente, não utilizado no subitem 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 6.1.2

6.1.3 À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, excluído o 

titulo de graduação requerido para o credenciamento, contados da 

seguinte forma:

a) Ao titulo de doutorado, reconhecido ou reavaliado, na área especifica 

de credenciamento, são atribuídas 3(três) pontos;

b) Ao titulo de doutorado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

especifica de credenciamento, é atribuído 1(um) ponto;

c) Ao titulo de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

especifica de credenciamento, são atribuídos 2(dois) pontos;

d) c) Ao titulo de mestrado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na 

área especifica de credenciamento, é atribuído 0,75(setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

e) Ao titulo de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área especifica de credenciamento, é atribuído 1(um) ponto;
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f) Ao titulo de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área especifica de credenciamento, é atribuído 

0,5(cinco décimos) de ponto;

À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na área 

especifica de credenciamento, é atribuída 0,25(vinte e cinco centésimos) 

de ponto.

6.1.3.1 A pontuação a titulo de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5 (cinco) pontos previstos.

6.1.3.2 É ônus do candidato a produção de prova documental idônea de 

cada titulo, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

6.1.3.3 Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste Edital.

6.2 Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

Edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

6.3 Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos que 

atenderem plenamente as exigências deste Edital e do provimento 

nº6/2014/CM.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1 Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n. 6/2014/CM, alterado pelos 

Provimentos n.º 03/2018-CM e 13/2014-CM.

7.2 O Processo Seletivo, de que trata este Edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos ás 

normativas especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, disponibilizado no 

Diário da Justiça Eletrônico-MT, nº 9.255 de 13/03/2014, alterado pelos 

Provimentos n.º 03/2018-CM e 13/2014-CM.

8.2 Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 

presente Edital.

Feliz Natal, 31 de outubro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Sentença

Autos nº 571-10.2017.811.0093 – cód. 79122

Diretoria do Foro

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE, os documentos 

que instruem foram juntados (fls. 02/04).

Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito (fls. 24).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

De compulsar os autos, verifica-se que a parte autora fora cientificada 

conforme a certidão da Oficial de Justiça, (folha 22). O Ministério Público 

pugnou pelo arquivamento do feito (fls. 24), haja vista que a parte autora 

mesmo ciente, não compareceu ao Fórum para manifestar o interesse na 

ação.

 Sendo assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida 

que se impõe.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem resolução de 

mérito, a presente demanda, à luz do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários, pois que incabíveis.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Feliz Natal/MT, 29 de outubro de 2018.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71743 Nr: 1127-51.2013.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE ANTONIO DOS SANTOS, Nelson Leite dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGUES DE LIMA, LUIZ CARLOS 

BORGES, VALDEMAR AMARAL, MARIA ROSALINA RAMOS, ROSALIA 

BALTAZAR AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauri Rodrigues de Lima - 

OAB:19.104

 Impulsiono os autos para intimar a parte embargada acerca do 

desarquivamento dos presentes autos conforme solicitado, a fim de que 

se proceda o necessário, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78427 Nr: 80-03.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GALEGO PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de distribuição das cartas precatórias 

expedidas nos autos, nos termos da regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 85375 Nr: 2026-73.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFO PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO BIZIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:MT/5.023, LARAH BEATRÍSSIA QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBO a inicial, porquanto preenchidos os requisitos do art. 319 e 

320 do Novo Código de Processo Civil.Analisando os autos, verifica-se a 

necessidade da formação do contraditório antes da apreciação dos 

pedidos de antecipação de tutela contidos na inicial.Da mesma forma, 

vislumbra-se dispensável a realização de audiência de conciliação, 

considerando a ausência de manifestação da parte autora, evitando-se 

assim, atraso na prestação jurisdicional. Assim, CITE-SE o requerido, 

consignando o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a presente ação, 

advertindo de que, se não houver contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 335 e 344 do 

Código de Processo Civil).Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Feliz Natal/MT, 30 de Outubro de 2018.JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVAJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83144 Nr: 579-50.2018.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonathan Mulinari, Hiago Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos em correição.

 Diante da necessidade de readequação da audiência, Redesigno à 

solenidade aprazada na vertente demanda para o dia 10 de dezembro de 
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2018 às 11h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se às partes.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40357 Nr: 2559-31.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Faisal Ibrahim Abduirahman Younes, Maria Divina 

Bohrer Younes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glademir Antonio Maccari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Neves de carvalho - 

OAB: 14.432/OAB-MT, Kássio Roberto Pereira - OAB:12.691-B 

OAB/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Maycon A. Chagas de Lima, para 

que no prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 18/10/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114508 Nr: 1693-42.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAL, MdFML

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de divórcio consensual e partilha de bens, em parte 

consensual e em parte controvertida.

Dúvidas não há quanto a possibilidade de homologação do divórcio. As 

partes são capazes e estão representadas nos autos, podendo, a 

qualquer tempo, colocar fim à relação matrimonial.

Igualmente, a partilha consensual não encontra nenhum óbice legal, eis 

que declaram não haver contraído dívidas e tampouco há presença de 

descendentes incapazes.

Assim, HOMOLOGO o divórcio consensual pretendido por JAIR 

ANTONINHO LAZAROTTO e MARLENE DE FÁTIMA MARQUES 

LAZAROTTO, esta que voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, 

MARLENE DE FÁTIMA MARQUES, assim como HOMOLOGO a partilha 

consensual de bens na forma das alíneas (a) e (b), do item 4, da petição 

inicial.

Expeça-se ofício ao cartório de registro civil para que proceda às devidas 

averbações.

Não havendo ilicitude, HOMOLOGO o negócio jurídico processual, na 

forma em que apresentado na peça inicial.

Intime-se PESSOALMENTE o requerente JAIR ANTONINHO LAZZAROTTO 

para que constitua patrono e, querendo, apresente contestação quanto ao 

patrimônio controvertido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90215 Nr: 2523-47.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente, para dar 

prosseguimento no feito requerendo o que entender por direito, sob pena 

de arquivamento, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111722 Nr: 3867-58.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMAR DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruy Barbosa Marinho 

Ferreira - OAB:3.596-A/OAB-MT

 Intime-se a acusação e a defesa para apresentarem, no prazo legal, as 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderá juntar documentos e requerer diligência (CPP, 

art. 422).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115620 Nr: 2533-52.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djeisson Andrade dos Santos, Rafael 

Rodrigues Mello, WALLACE BRUNO VIEIRA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090, Defensoria Pública de Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para CONDENAR o acusado DJEISSON ANDRADE DOS 

SANTOS, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Guarantã do Norte/MT, 

nascido em 20.07.1994, filho de Joaquim Oliveira Santos e Luzia Maria de 

Andrade, como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 

11.343/06, bem como ABSOLVÊ-LO com fundamento no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal, em relação aos delitos descritos nos artigos 35 

da Lei n.º 11.343/06 e 244-B do ECA. ABSOLVO ainda com fundamento 

no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, WALLACE BRUNO VIEIRA 

DOS SANTOS SILVA, brasileiro, convivente, cabo da aeronáutica, natural 

de Imperatriz/MA, nascido em 30.10.1991, filho de Josimar Lima Silva e 

Claúdia Vieira dos Santos, dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, 

ambos da Lei n.º 11.343/06, além do artigo 244-B do ECA. Por fim, 

CONDENO o acusado RAFAEL RODRIGUES MELO, brasileiro, convivente, 

servente de pedreiro, natural de Guarantã do Norte/MT, nascido em 

25.0.1998, filho de João Neri Melo e Marli Bento Rodrigues Melo, como 

incurso nas penas do artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 e o ABSOLVO com 

fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em relação aos 

delitos descritos nos artigos 35 da Lei n.º 11.343/06 e 244-B do ECA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118486 Nr: 4440-62.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCONDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.
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Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118494 Nr: 4444-02.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO OSTI DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118853 Nr: 4672-74.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisandro Fole Kalinke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação de Benefícios Brasil Central de 

Apoio ao Transportador Rodoviario - ABTRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015.

Concedo a autora o benefício da justiça gratuita nos termos da Lei 

1060/50.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.

Proceda-se com a intimação da parte requerida, devendo constar no 

mandado que o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência.

 A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).

 A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118935 Nr: 4738-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALIS FABIANE DE AVILA, ALEX FABIANE 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Autue-se e registre-se como ação penal (Provimento 19/2012 da 

CGJ/TJMT).

Notifique-se (cite-se) o acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, caput, da Lei Anti 

Drogas (LAD).

Consigne a advertência de que “Se a resposta não for apresentada no 

prazo, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação”.

Com a defesa prévia, venham-me os autos conclusos para apreciação da 

defesa prévia e consequente apreciação de recebimento/rejeição da 

denúncia.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118471 Nr: 4432-85.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se o requerente 

para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena 

de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade 

judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente 

e, ainda, apresentar comprovante de isenção de imposto de renda.

Ainda, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, atribuindo à 

causa seu correto valor, correspondente ao valor do bem/valores que 

pretende partilhar, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117273 Nr: 3701-89.2018.811.0087

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supergasbras Energia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGULINO COMERCIO DE GAS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 856 de 1058



OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, nos termos dos fundamentos apresentados e com amparo 

nos artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil c/c artigos 558, 560 e 561 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO a medida liminar postulada, pelo que 

DETERMINO a reintegração do autor na posse dos 120 (cento e vinte) 

botijões de gás com capacidade para 13(treze) quilos – P-13.Caso seja 

estritamente necessário e havendo pedido nos autos para cumprimento da 

liminar, devidamente certificado pelo Oficial de Justiça, autorizo desde já o 

reforço policial.Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC). As citações, intimações e penhoras 

poderão realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou 

dias úteis mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o 

disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal (art. 212, §2º, 

CPC).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109645 Nr: 2726-04.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza Costa de Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se a requerente 

para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena 

de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade 

judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente 

e, ainda, apresentar comprovante de isenção de imposto de renda.

Ainda, diante do lapso de tempo transcorrido desde o ajuizamento da 

inicial, intime-se a parte autora para informar se seu nome ainda 

encontra-se inscrito no cadastro de inadimplência em virtude da dívida 

discutida nos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118539 Nr: 4470-97.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Leoncio Gaiva Neto - 

OAB:MT/13.537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pagamento das custas ao final do processo, por não 

vislumbrar nos autos hipossuficiência da parte autora. DEFIRO o pedido 

subsidiário de pagamento das custas e taxas em 6 (seis) prestações 

mensais e sucessivas. Inadimplidas quaisquer parcelas, será cancelada a 

distribuição, arcando a autora com eventuais custas remanescentes e 

honorários sucumbenciais.

Designo audiência de conciliação para a data de 30.01.2019, às 14h10min. 

Inclua-se a audiência na pauta do Juízo titular da Vara Única.

 Cite-se e intime-se a requerida, devendo constar no mandado de citação 

apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à requerida o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, consoante artigo 695, 

§ 1º, do CPC.

Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus 

advogados. Se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Postergo a análise da tutela de urgência para após a tentativa de 

conciliação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115143 Nr: 2180-12.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanabio Sebastião Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Lucia Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15.481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se o requerente 

para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena 

de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade 

judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente 

e, ainda, apresentar comprovante de isenção de imposto de renda.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115381 Nr: 2355-06.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair José Demski, Cleci Meneghatti, Dirceu Bazei

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar da Roza, Eleci dos Reis Roza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Absoluta (Querela Nullitatis) 

com pedido de tutela de urgência.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, consoante artigo 300 do CPC.

INDEFIRO o pedido de tutela de tutela provisória de urgência. Os 

requeridos, amparados por ordem judicial, há anos são 

possuidores/proprietários do imóvel, não havendo probabilidade do direito, 

tampouco urgência, a fundamentar a imissão de posse imediata dos 

autores ou a consignação de valores a título de alugueres, nem ainda o 
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oferecimento de caução.

 A ação visa à nulidade de processo anterior, sendo que, acaso 

procedente, ensejará nova análise de mérito, não sendo possível, em uma 

análise sumária, constatar que os autores são os legítimos proprietários 

do imóvel.

 Citem-se os requeridos para, querendo, apresentaram contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 12009 Nr: 1513-17.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANTÃ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27773 Nr: 1986-32.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalina Ribeiro Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:OAB-MT 2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29191 Nr: 659-18.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayme Martinelli Junior, Jayme Martinelli Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30062 Nr: 1536-55.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. L. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ALAN 

KLEBER KEINER, Ervino Keiner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35238 Nr: 1358-38.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO ECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruy Barbosa Marinho Ferreira - 

OAB:3.596-A/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38727 Nr: 927-67.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joani Taborda Ribas -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38750 Nr: 950-13.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvana Rodrigues de Souza Vieira - Me, 

silvana rodrigues de souza vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39292 Nr: 1493-16.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Caldeiras Martins - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39363 Nr: 1564-18.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Guerrezi Ltda, LENINE KOVAC 

DERZE MARQUES, Aladir Salete Guerrezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40164 Nr: 2366-16.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO GARDIM DE MELO -ME, Fabricio 

Gardin de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40180 Nr: 2382-67.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V Piveta Veiculos Peças Serviços, Valdeci 

Piveta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40185 Nr: 2387-89.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Buono Lima & Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40211 Nr: 2413-87.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M T Vieira & Cia Ltda, Magali Caetano dos 

Santos Alcides, Luiz Henrique Vieira, Nelson Carlos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40225 Nr: 2427-71.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glayse Anny Fogaça - ME, GLAYSE ANNY 

FOGAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 80984 Nr: 318-16.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rosaneli - Me, Sidnei Rosaneli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81173 Nr: 507-91.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81726 Nr: 1061-26.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macari e Cia Ltda, Reginaldo Pedrosa Ribeiro, 

CLEONICE MACARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81872 Nr: 1206-82.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81879 Nr: 1213-74.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA BATISTA GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82544 Nr: 1878-90.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA BOMSOLO ARMAZENS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83654 Nr: 2990-94.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARTINS - COMERCIO ME, 

ANTONIO CARLOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83663 Nr: 2999-56.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massaguaçu Industria e Comercio de Madeiras 

Ltda ME, Jose Vieira dos Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 859 de 1058



SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118481 Nr: 4437-10.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo Aparecido Silva Parron

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118479 Nr: 4435-40.2018.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DANILO DONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A inicial vem instruída com (a) prova documental idônea e (b) memória de 

cálculo indicativa da importância devida. Sendo o valor da causa 

corresponde ao valor indicado como devido, restam preenchidos os 

requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118915 Nr: 4721-18.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laércio Vanderlei Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperio das Peças, Eugenio Bispo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon A. Chagas de Lima - 

OAB:OAB/MT 21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se o requerente 

para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena 

de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade 

judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente 

e, ainda, apresentar comprovante de isenção de imposto de renda.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118555 Nr: 4484-81.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feito esta necessária ressalva, DEFIRO a liminar de busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente e descrito na peça vestibular. Cumprida a 

liminar, será constituído como depositário pessoa a ser indicada pelo 

requerente. Não sendo indicado o depositário no prazo de 24 horas após 

o cumprimento da liminar, o bem será restituído ao devedor 

fiduciante.Após o cumprimento, satisfatório ou não, da medida, cite-se a 

parte requerida para efetuar o pagamento da dívida pretendida pela 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito o pagamento integral, o bem 

lhe será restituído livre de ônus.Caso não efetue o pagamento no prazo de 

5 (cinco) dias, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva 

do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições 

competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do 

ônus da propriedade fiduciária.Consigne-se no mandado que o prazo para 

o devedor fiduciante, querendo, apresentar resposta, é de 15 dias da 

execução da liminar e que esta poderá ser apresentada mesmo que a 

parte devedora tenha efetuado o pagamento na sua integralidade.Defiro 

os benefícios do art. 212, § 2º, do CPC.Intime-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpra-se, servindo a decisão como mandado de citação e 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118495 Nr: 4445-84.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uagna Leviatan Tolomeu, Genivaldo Ferreira 

Alves, JAIR CIRINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 
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o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118493 Nr: 4443-17.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DO CARMO ROSA SOUZA PINTO, 

Nelson Meira Pereira, Avelino Vilson Solano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118484 Nr: 4438-92.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARCONDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118480 Nr: 4436-25.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo Aparecido Silva Parron, CIRSO 

PARRON PARRON, FATIMA DAS DORES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118478 Nr: 4434-55.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DANILO DONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se o devedor para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do NCPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

Retifique-se a capa dos autos para constar o objeto correto da presente 

ação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116744 Nr: 3346-79.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Braz Borges Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Siquieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não há nos autos comprovante do pagamento de custas, tampouco 

pedido de concessão de gratuidade.

Diante disso, intime-se a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas e taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição.

Desde já, INDEFIRO o pedido liminar, vez que possui natureza executiva, 

ao tempo em que a ação destina-se à cobrança de multa contratual e de 

alugueis vencidos.

Se efetuado o pagamento das custas processuais, remetam-se os autos 

ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115291 Nr: 2279-79.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Granella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eco Park Incorporadora SPE LTDA, São Bento 

Incorporadora LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Granella - OAB:23.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]A propósito, a documentação não permite sequer aferir a renda ou o 

total do patrimônio do requerente, porém é possível constatar que este é 

bancário e possuiu condições de efetuar a compra de um lote urbano com 

o pagamento de entrada no valor de R$ 6.637,98, além de arcar com 

parcelas de mais de R$ 500,00, não se vislumbrando no autor a figura de 

pessoa economicamente necessitada. Os documentos carreados são 

insuficientes para possibilitar a concessão da benesse, uma vez que não 

denotam que o requerente não possui condições de arcar com as custas 

do processo.Insta salientar que o escopo da lei concedendo o benefício 

da gratuidade destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam 

se socorrer deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se 

vislumbra no caso concreto.Sendo assim, diante da falta de presunção do 

estado de miserabilidade do requerente, o não acolhimento do pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do 

exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

preceitua o artigo 290 do NCPC.Com a juntada do comprovante do 

adimplemento das custas processuais, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118460 Nr: 4424-11.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fioravante do Amaral - 

OAB:SP/349.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]propósito, a documentação não permite sequer aferir a renda ou o total 

do patrimônio da requerente, porém é possível constatar que esta é 

professora e possuiu condições de financiar veículo com o pagamento de 

entrada no valor de R$ 23.200,00, não se vislumbrando na autora a figura 

de pessoa economicamente necessitada. Os documentos carreados são 

insuficientes para possibilitar a concessão da benesse, uma vez que não 

denotam que a requerente não possui condições de arcar com as custas 

do processo.Insta salientar que o escopo da lei concedendo o benefício 

da gratuidade destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam 

se socorrer deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se 

vislumbra no caso concreto.Sendo assim, diante da falta de presunção do 

estado de miserabilidade do requerente, o não acolhimento do pedido de 

concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do 

exposto, indefiro o pedido de Justiça Gratuita.Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

preceitua o artigo 290 do NCPC.Com a juntada do comprovante do 

adimplemento das custas processuais, venham-me os autos conclusos 

para deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 27826 Nr: 2039-13.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA - Inst. Bras.do Meio Ambiente e dos Rec. Nat. 

Renováveis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquilino Galdino de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:OAB-MT 2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de execução fiscal proposta, em 20.09.2006, pelo IBAMA em 

face de Aquilino Galdino de Freitas, objetivando a satisfação do débito 

referente ao Auto de Infração, nº 326592, Série D, conforme Certidão da 

Dívida Ativa de fls. 05.

Determinada a citação, sobreveio aos autos certidão do oficial de justiça 

acerca do falecimento do executado.

De fato, em diligências constatou-se o falecimento do executado em 

13.06.2004, isto é, mais de 2 anos antes da propositura da presente 

demanda.

 Nesse contexto, relava consignar que o art. 203, do CTN e o Art. 2º, § 8º, 

da LEF, autorizam a substituição ou a emenda da CDA nas hipóteses de 

omissão ou erro material ou formal até a decisão de primeira instância, 

assegurada ao executado a devolução do prazo para defesa. Contudo, 

tais permissivos não alcançam os casos de erro substancial na 

constituição do crédito tributário, ou seja, aqueles que impliquem alteração 

do próprio lançamento.

Assim, cabia à Autarquia ajuizar a demanda em face dos sucessores do 

falecido ou de seu espólio; já que não é permitida a modificação do sujeito 

passivo.

Este é o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, 

consubstanciado na Súmula nº 392, que assim dispõe:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a 

prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro 

material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Note-se que a Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o 

redirecionamento da execução contra o espólio do executado só é 

admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter 

sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.

Posto isso, conheço de ofício a ilegitimidade passiva do executado, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116369 Nr: 3114-67.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Credito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Rodrigues de Castro - 

OAB:348.669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Os documentos carreados são insuficientes para possibilitar a 

concessão da benesse, uma vez que não denotam que o requerente não 

possui condições de arcar com as custas do processo.Insta salientar que 

o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade destina-se a 

favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrer deste benefício 

para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso 

concreto.Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de 

miserabilidade do requerente, o não acolhimento do pedido de concessão 
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do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro 

o pedido de Justiça Gratuita.Intime-se o requerente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, promova o pagamento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117249 Nr: 3687-08.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se o requerente 

para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena 

de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade 

judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente 

e, ainda, apresentar: comprovante de isenção de imposto de renda; 

certidão negativa do INDEA e do CRI de Guarantã do Norte.

Desde já, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, pois ausente, em uma 

análise sumária, a demonstração dos fatos alegados. Ainda, há perigo de 

irreversibilidade da medida de reconhecimento liminar da paternidade.

No mais, intime-se a parte autora para comprovar a alegada paternidade 

socioafetiva.

Após, conclusos para análise do pedido de gratuidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112500 Nr: 127-58.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDC, WC, WC, VCdS, PAC, VBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O, Telma Araujo Hortencio Carneiro - 

OAB:SP 273.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se os autores para comprovarem a existência da alegada união 

estável, demonstrando a configuração de convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116768 Nr: 3363-18.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável c/c Regulamentação de 

Guarda e Alimentos proposta por Ana Ludimila da Silva Cordeiro em face 

de Antonio Gleydson do Nascimento.

Defiro a gratuidade judiciária.

INDEFIRO o pedido liminar de guarda provisória e fixação de alimentos por 

não haver nos autos comprovação de que a autora esteja exercendo a 

guarda de fato do menor.

Ainda, chegou ao conhecimento deste juízo a existência de ação proposta 

pelo requerido em face da requerente na Comarca de Novo Oriente/CE 

(carta precatória de código 117279).

Assim, para análise de possível litispendência, oficie-se ao juízo da 

Comarca de Novo Oriente/CE informando acerca da existência da 

presente ação e solicitando cópia integral dos autos nº 

0007425-95.2018.8.06.0134.

Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

15 (quinze) dias, advertindo-o quanto aos efeitos da revelia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118236 Nr: 4297-73.2018.811.0087

 AÇÃO: Remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador->Processo 

de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÂMELA KAROLINE ALMEIDA 

LIVALDA - OAB:19597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR com 

pedido de antecipação de tutela ajuizada por ANTONIA ERICA SILVA DE 

SOUSA em face de ANTONIA EDIONETE DA SILVA NEVES.

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Não há nos autos demonstração 

de que a requerida, atual curadora, tenha deixado de exercer suas 

funções em conformidade com a lei, não havendo nos autos sequer a 

comprovação de que a interditada esteja residindo em Guarantã do Norte 

sob os cuidados da autora.

 Oficie-se à 7ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA solicitando o envio 

de cópia integral dos autos de nº 2010.1008.453-5.

Cite-se a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117135 Nr: 3609-14.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HABdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elen Caroline Goloni - 

OAB:19.711/O, Leonardo Melo de Oliveira - OAB:13.307/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]”.Assim, no caso sub judice, analisando o pedido liminar, bem como os 

documentos acostados aos autos, verifico que a liminar pleiteada deve ser 

deferida, uma vez que há demonstração de que a menor está sob os 

cuidados da requerente.Sendo assim, concedo a guarda provisória de B. 

G. M. em favor da genitora, Sra. Dayse Guedes Ferreira.No tocante ao 

pedido de fixação de alimentos, apesar de a parte autora informar que o 

requerido é professor concursado pela Prefeitura Municipal de Novo 

Mundo e professor contratado pelo Estado de Mato Grosso, não consta 

dos autos demonstração da remuneração do requerido.Assim, antes de 

arbitrar alimentos provisórios, oficie-se aos empregadores do requerido 

solicitando o envio de informações sobre o salário do requerido, sob as 

penas previstas no art. 22 da Lei nº 5.478/1968. A documentação deverá 

ser enviada até a data da realização da audiência de 

conciliação.Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 
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audiência de conciliação.Cite-se o requerido. O prazo para contestação 

(de 15 dias úteis) será contado a partir da realização da audiência.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116704 Nr: 3324-21.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos com pedido liminar de redução 

da prestação alimentícia de 40% do salário mínimo para 20%.

 Para comprovar a alteração financeira, o autor juntou aos autos cópia da 

carteira de trabalho e da folha de pagamento, demonstrando que possui 

renda mensal no valor aproximado de R$ 1.200,00. Alegou ainda que 

vende espetinhos no período noturno para complementar a renda familiar.

Juntou receituário demonstrando que seu outro filho necessita utilizar 

medicamentos no valor mensal aproximado de R$ 123,13. Demonstra que 

paga o aluguel de R$ 300,00 e que a fatura de energia elétrica possui 

valor em torno de R$ 54,51.

Os documentos de fls. 28/32 não se encontram datados.

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vez que, em uma análise 

sumária, não se encontra demonstrada a impossibilidade do autor em 

realizar o pagamento da pensão alimentícia no valor outrora fixado.

 Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.

Cite-se e intime-se a requerida, bem como intime-se o autor a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados, importando 

a ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida contestar, desde 

que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva 

das testemunhas e à prolação da sentença.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 37741 Nr: 3810-21.2009.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Saldanha Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a exequente a fim de que tome conhecimento acerca da transferência do 

montante para a conta de seu advogado. No ato de intimação pessoal, 

deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte deverá procurar seu 

advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32700 Nr: 1620-22.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Rabelo Abreu dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Maciel da Silva - 

OAB:12789-A/MT, Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a exequente a fim de que tome conhecimento acerca da transferência do 

montante para a conta de seu advogado. No ato de intimação pessoal, 

deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte deverá procurar seu 

advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32605 Nr: 1510-23.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataides Teixeira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a exequente a fim de que tome conhecimento acerca da transferência do 

montante para a conta de seu advogado. No ato de intimação pessoal, 

deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte deverá procurar seu 

advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 32093 Nr: 854-66.2008.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Cabrera Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a exequente a fim de que tome conhecimento acerca da transferência do 

montante para a conta de seu advogado. No ato de intimação pessoal, 

deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte deverá procurar seu 

advogado para receber o valor a ela destinado.
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Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117729 Nr: 3987-67.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primeira Igreja Batista de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se o requerente 

para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena 

de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade 

judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, e, ainda, apresentar saldo e movimentações bancárias no ano 

de 2018.

 Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36530 Nr: 2640-14.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ ALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme se depreende dos autos a exequente informa o pagamento do 

débito pelo devedor e assim requer a extinção do processo.

 Sendo assim, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, 

inciso II e art. 925, do CPC.

Sem condenação em custas processuais.

Aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença.

Certifique-se.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117640 Nr: 3910-58.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DENZER BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR-Editora e Distribuidora Educacional 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO EM TERMOS o pedido de antecipação parcial 

dos efeitos da tutela e determino à requerida que retire, no prazo de 5 

(cinco) dias, o nome da autora dos cadastros restritivos em relação aos 

contratos nº 0166292672, 0165091890 e 0164487777, sob pena de multa 

que, na forma do art. 497 do NCPC, fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

Reais).Tratando-se, à evidência, de relação de consumo, na forma do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência da autora em relação à 

requerida, inverto o ônus da prova. Advirto, no entanto, que compete à 

parte autora trazer ao menos indícios de que suas alegações condizem 

com a realidade dos fatos, não se podendo impor à demandada, em todos 

os casos de inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos 

constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica.Em 

vista do deferimento da inversão do ônus da prova, deverá a requerida 

colacionar aos autos cópia de todos os documentos que deram 

sustentação à inclusão do nome da autora nos cadastros 

restritivos.Intime-se a requerida para cumprimento da liminar no prazo de 5 

(cinco) dias.Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111266 Nr: 3581-80.2017.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MIL, MLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros - OAB:3.557A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO INCIDENTAL DE GUARDA PROVISÓRIA E 

RESPONSABILIDADE com pedido de tutela de urgência.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Pretendem os autores obterem a guarda provisória de suas netas D. K. S. 

de M. e H. V. L. de O.

Pois bem. Em audiência realizada na data de 29.03.2017 nos autos de 

código 106136, após a realização de estudo psicossocial e oitiva dos 

envolvidos, concedeu-se a guarda provisória de D. K. S. de M. à Sra. 

Cristiane Lima da Silva Loterio e ao Sr. Idoino Loterio, bem como a guarda 

provisória de H. V. L. de O. ao Sr. Natal de Oliveira.

Não havendo nos autos qualquer demonstração de situação de risco ou 

fato novo a ensejar a modificação da guarda, INDEFIRO o pedido liminar de 

concessão de guarda provisória.

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, indicando expressamente o 

polo passivo da ação. Após, cite-os para, querendo, contestar a ação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Apense-se o presente feito aos autos de código 106136 e 105818.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40897 Nr: 276-98.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Aparecido de Souza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER DA SILVA GARCIA - 

OAB:OAB/MT 14.815, Soair Jose Koiffman Machado - OAB:14058

 Nos termos do art. 581, VIII, do CPP, recebo o presente recurso em 

sentido estrito, por próprio e tempestivo.

Reapreciando a matéria, entendo que a decisão não deve ser modificada 

ou reconsiderada, razão por que a mantenho, pelos seus próprios 

fundamentos.

Assim, determino seja ofertado prazo ao denunciado, para contrarrazões, 

após restando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89317 Nr: 1928-48.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natanael Tavares Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 Nos termos do art. 581, VIII, do CPP, recebo o presente recurso em 

sentido estrito, por próprio e tempestivo.

Reapreciando a matéria, entendo que a decisão não deve ser modificada 

ou reconsiderada, razão por que a mantenho, pelos seus próprios 

fundamentos.

Assim, determino seja ofertado prazo ao denunciado, para contrarrazões, 

após restando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84291 Nr: 252-02.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antonio da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 Nos termos do art. 581, VIII, do CPP, recebo o presente recurso em 

sentido estrito, por próprio e tempestivo.

Reapreciando a matéria, entendo que a decisão não deve ser modificada 

ou reconsiderada, razão por que a mantenho, pelos seus próprios 

fundamentos.

Assim, determino seja ofertado prazo ao denunciado, para contrarrazões, 

após restando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114471 Nr: 1670-96.2018.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se a requerente 

para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena 

de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, a fim de viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade 

judiciária, deverá a parte autora comprovar documentalmente atual renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente 

e, ainda, apresentar comprovante de isenção de imposto de renda.

Ainda, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, atribuindo à 

causa seu correto valor, correspondente à soma dos valores dos bens 

que pretende partilhar, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.

Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115236 Nr: 2244-22.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Daniel de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artemio Grieleitow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLI HENRIQUE GARCIA - 

OAB:20979/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

recebo a petição inicial.

Cite-se a parte requerida para responder a ação, no prazo legal, 

consignando as advertências legais (CPC, art. 344).

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115370 Nr: 2344-74.2018.811.0087

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNLF, DNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Granella - OAB:23.136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para, querendo, juntar aos autos documentos que 

comprovem que a menor encontra-se sob seus cuidados, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem a juntada de documentos, voltem-me os 

autos conclusos para análise da liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111518 Nr: 3762-81.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da autorização de parcelamento das custas processuais pelo E. 

TJMT em sede de tutela antecipada no agravo de instrumento, dou 

prosseguimento ao feito.

À Secretaria para cumprimento do Ofício Circular aportado às fls. 26.

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

primeira parcela devida, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Advirta-se que a inadimplência de quaisquer das parcelas ensejará o 

cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito.

Após o pagamento da primeira parcela, cite-se o requerido, na pessoa de 

seu representante legal, no endereço constante na exordial para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo previsto nos arts. 335 e 

183, do CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 
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(art. 344, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118832 Nr: 4662-30.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdC, VMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o benefício da justiça gratuita.

Cite-se a parte executada, para, em 3 dias, efetuar o pagamento das 

parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu 

curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, abra-se vista ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117632 Nr: 3903-66.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ary Paracatu, Mateus Martins Paracatu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ BROCH, Nilsa Lorenzetti Broch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodrigues Arantes - 

OAB:13.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para emendar a inicial, atribuindo valor à causa, 

no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento da petição inicial.

Emendada a inicial, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 

audiência de conciliação.

Cite-se e intime-se. O prazo para contestação (de 15 dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência.

Desentranhe-se a contrafé dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108178 Nr: 1930-13.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCdA, Daniel Coelho de Araujo, Viviane Coldebella de 

Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a autora requer a desistência da 

ação (fls. 35).

Sendo assim, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e, por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC.

Sem custas.

Após trânsito em julgado, com as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112307 Nr: 4215-76.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MT 14992-A, Ernesto Borges Filho - 

OAB:OAB/MS 379, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A MT, Flavia V. Andriguetti Borges - OAB:9716-A, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A, Yana Cavalcante de 

Souza - OAB:22.930

 Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 15 dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116219 Nr: 2981-25.2018.811.0087

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Antonio Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Feliciano de Deus Nery 

- OAB:13849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por haver interesse de menores, vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117756 Nr: 4005-88.2018.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar dos Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dara de Souza Barrantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues - 

OAB:22.816/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença que homologou acordo de 

regulamentação de visitas.

DEFIRO a gratuidade judiciária.

Diz o exequente que a genitora da menor vem criando obstáculos para a 

visitação da filha, dificultando sua convivência com a menor e 

descumprindo o acordo outrora entabulado.

Havendo título executivo, CITE-SE a executada para que dê integral 

cumprimento ao acordo firmado e deixe de criar obstáculos para a 

visitação e convivência harmônica do exequente com a filha comum, sob 

pena de inversão da guarda e aplicação de multa, que desde já fixo em R$ 

200,00 (duzentos Reais) por evento.

Cumprida ou não a obrigação de fazer, vistas às partes para 

manifestação e voltem-me conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112845 Nr: 383-98.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON ESTEVÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alenilce Mascena Ramalho Fank, GABRIEL 

FERNANDO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 
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OAB:14865, SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - OAB:24920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

recebo a petição inicial.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.

Cite-se e intime-se. O prazo para contestação (de 15 dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118533 Nr: 4469-15.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecconi e Bussolaro LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Claudia Picoloto, Marco Antonio de Souza 

Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

recebo a petição inicial.

Remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.

Cite-se e intime-se. O prazo para contestação (de 15 dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116700 Nr: 3314-74.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KFPL, IPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jéssica Teixeira Passos - 

OAB:18.833-OAB/MT, Patrícia Helena Dembogurski - OAB:OAB/MT 

23921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que emende a inicial no prazo legal, optando 

por uma das modalidades de cumprimento de sentença (artigo 528, caput 

e § 3º, ou artigos 528, § 8º, e 523, § 3º, do CPC), sob pena de 

indeferimento da petição inicial, na forma do artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 91347 Nr: 260-08.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETE BALBINOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Henrique Alves - 

OAB:11064

 Designo audiência de instrução para a data de 04.04.2018, às 16h50min.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98293 Nr: 433-95.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Jorge Rodrigues de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ralff Hoffmann - 

OAB:13128/MT

 Designo audiência de instrução para a data de 04.04.2019, às 15:50.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103645 Nr: 3713-74.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kássio Roberto Pereira - 

OAB:12.691-B OAB/MT

 Designo audiência de instrução para interrogatório do acusado e oitiva da 

vítima Ramona Garcia de Oliveira da Costa, para a data de 04.04.2019, às 

14h20min.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93719 Nr: 1573-04.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Designo audiência de instrução para interrogatório do acusado e 

inquirição das testemunhas Wilson Koiti Tashima e Cícera Vieira Santana, 

para a data de 11.04.2019, às 15h00min.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104954 Nr: 111-41.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta, 

cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência de instrução para a data de 14 de fevereiro de 2019, às 

16h10 min.

Intime-se o acusado, a Defesa, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 103783 Nr: 3827-13.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Mauricio Lopes da Silveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida e 

determinada a citação do acusado, sendo apresentada resposta, 

cumprindo o disposto do art. 396-A do CPP.

 Preceitua o art. 397 do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 

11.719/2008, que “após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e 

parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado 

quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da 

ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da 

culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do 

agente”.

Assim, analisando detidamente os autos, entende-se que não se 

apresenta qualquer das hipóteses autorizadoras da absolvição sumária 

prevista no art. 397 do CPP, uma vez que o fato constitui crime e por não 

vislumbrar a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da 

culpabilidade do agente, bem como qualquer causa de extinção da 

punibilidade do agente.

Ademais, verifico que o inquérito policial apresenta a existência de 

materialidade delitiva e de indícios de autoria.

Logo, diante dos fundamentos expostos deve-se dar prosseguimento na 

instrução do feito.

Designo audiência de instrução para a data de 7 de fevereiro de 2019, às 

16h50min.

CERTIFIQUE-SE A SECRETARIA deste Juízo se atendidos os comandos da 

decisão em que recebida e denúncia (juntadas, requisições e 

comunicações).

Intime-se o acusado, o Defensor, o Ministério Público, bem como as 

testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83774 Nr: 3110-40.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ageu Machado Ostemberg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Ferreira Queiroz - 

OAB:9337-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83888 Nr: 3234-23.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Heck Romaike

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84050 Nr: 3358-06.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A ROSANELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84184 Nr: 158-54.2013.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.M.GUILHERME AGROPECUARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98797 Nr: 742-19.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Luiza Junqueira Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 39371 Nr: 1572-92.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S D Lemes, Selma Domingos Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(Subproc. Geral Fiscal) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36039 Nr: 2152-59.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcemina Schultz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Helio Maciel da Silva - OAB:12789-A/MT, 

Marcelo Freitas Queiroz - OAB:13086-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a exequente a fim de que tome conhecimento acerca da transferência do 

montante para a conta de seu advogado. No ato de intimação pessoal, 

deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte deverá procurar seu 

advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90471 Nr: 2675-95.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisandro Fole Kalinke
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-A MT

 Defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência dos valores, 

conforme requisitado pelo causídico.

Efetivada a liberação do valor referente à requisição de pequeno valor 

(RPV) pertencente à parte autora e/ou causídico, intime-se pessoalmente 

a exequente a fim de que tome conhecimento acerca da transferência do 

montante para a conta de seu advogado. No ato de intimação pessoal, 

deverá o oficial de justiça esclarecer que a parte deverá procurar seu 

advogado para receber o valor a ela destinado.

Intime-se, ainda, o patrono da parte autora para que apresente, no prazo 

de 30 (trinta) dias, recibo de pagamento à exequente.

Inclua-se o nome da parte autora no edital de publicação de alvarás 

previdenciários liberados.

 Expeça-se o edital contendo o nome das partes e encaminhe-se à 

imprensa local para divulgação, nos mesmos moldes em que são 

realizadas as intimações para audiência, omitindo-se os valores liberados.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 117070 Nr: 3552-93.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo Federal da 2ª Vara da Subseção Judiciária de 

Sinop - MT, Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Antonio Jose do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Fidelis Miranda 

Gomes - OAB:MT/23.126/O

 Considerando a necessidade de readequação na pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução para a data de 27.11.2018, às 

17h20min.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104494 Nr: 4374-53.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora Real Consoli LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exquente para manifestar-se nos autos o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 16565 Nr: 1565-13.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. SOBRINHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão de fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82253 Nr: 1587-90.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID MARQUES SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2.287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão de fls. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104492 Nr: 4372-83.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roginerio Malta de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Município de 

Guarantã do Norte/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão de fls. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35498 Nr: 1611-26.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Ramires da Silva-me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão de fls. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35486 Nr: 1599-12.2009.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prado & Macedo Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a decisão de fls. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81931 Nr: 1265-70.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o transcurso do prazo superior ao requerido, intime-se o 

exequente para manifestar o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 118884 Nr: 4701-27.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Berticelli Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANA BOLDORI - OAB:13915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho EM PARTE o aditamento tão somente para o fim de incluir no polo 

passivo da demanda CHDS DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA. e ALLIERBRASIL AGRO LDTA., ambas qualificadas na 

peça aditiva.O pedido de substituição do perito, no entanto, não é de ser 

acolhido. Como de sabença presumidamente comum, perito é auxiliar do 

Juízo que deve deter idôneos predicados para o exercício de sua função. 

A companhia de perícias nomeada por este Juízo detém tais predicados, 

está devidamente cadastrada no Banco de Peritos do TJMT e exerce a 

função em todo o Estado de Mato Grosso, não havendo se falar em 

dificuldades impostas pela distância de sua sede. Em razão disso e sendo 

função de confiança do Juízo, MANTENHO sua nomeação.A redução dos 

honorários periciais demanda aceite pelo perito nomeado. Não cabe ao 
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juízo fixar sua remuneração por critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, eis que desconhece a técnica e as vicissitudes do 

trabalho do expert. Sendo assim, INTIME-SE a companhia nomeada para 

realização da perícia para que se manifeste sobre o requerimento de 

redução dos honorários periciais, justificando, com critérios objetivos, o 

valor atribuído ao trabalho a ser executado. Fixo o prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas para resposta, sob pena de substituição.Após a 

manifestação, diga o requerente em 48 (quarenta e oito) 

horas.Tratando-se de ação que extravasa pretensão exclusivamente 

voltada à antecipação de prova pericial, o não pagamento da perícia 

impede a obtenção o objeto pretendido, não havendo razão para 

prosseguimento do feito. Desse modo, não havendo concordância quanto 

aos valores orçados para o trabalho pericial, a ação deverá ser 

extinta.Havendo concordância com os honorários, DEPOSITE-SE o valor 

em juízo no prazo de 15 (quinze) dias.Depositado o valor da perícia, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, com brevidade, os mandados de citação e 

cumprimento.Não realizado o depósito, recolham-se os mandados e 

voltem-me conclusos para extinção.[...]

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-34.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON DOMINGUES OAB - MT23257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seu advogado, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

28/11/2018, às 14:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000253-91.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIULA CUNHA FRANCA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente, na pessoa de seus advogados, para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

28/11/2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-39.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILIPE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO OAB - MT15560/O 

(ADVOGADO(A))

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS OAB - PA003076 (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes: promovente e promovida, na pessoa de seus 

advogados, para COMPARECEREM a audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 28/11/2018, às 15:30 horas.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-49.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010084-49.2015.8.11.0087. REQUERENTE: VAGNER DE SOUZA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. A parte autora apresentou petição 

pugnando pelo cumprimento de sentença (ID 10333077). Com a 

atualização do débito, preenchidos os requisitos do artigo 524 do CPC, 

INTIME-SE a parte executada para cumprir voluntariamente a obrigação no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e 

honorários no percentual de dez por cento sobre o montante da 

condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de 

avaliação (§ 3º). Efetivada a penhora, poderá a parte executada 

apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo 

(CPC, art. 525, §6º), bem como somente poderão ser aduzidas em defesa 

as matérias delineadas nos incisos do art. 525, §1º do Código de 

Processo Civil. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. GUARANTÃ DO NORTE, 23 de outubro de 2018. Diego 

Hartmann Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-89.2010.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010416-89.2010.8.11.0087. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos. Considerando o 

transcurso do prazo desde o requerimento de ID 8749187, INDEFIRO o 

pedido de prorrogação do prazo para o cumprimento da sentença, dessa 

forma, INTIME-SE a parte executada para dar cumprimento da obrigação, 

conforme a decisão de ID 7789241. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Guarantã do Norte/MT, 30 de outubro 

de 2018. Diego Hartmann Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010388-24.2010.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO PIRES DE ANDRADE OAB - MT0007994S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010388-24.2010.8.11.0087. REQUERENTE: REGINA NUNES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. A parte autora apresentou 

petição pugnando pelo cumprimento de sentença (ID 12762119). 

Preenchidos os requisitos do artigo 524 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada para cumprir voluntariamente a obrigação no prazo de quinze 

dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários no 
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percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, art. 

523, §1º), com ulterior expedição de penhora e de avaliação (§ 3º). 

Efetivada a penhora, poderá a parte executada apresentar impugnação 

(CPC, art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem 

como somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas 

nos incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil. Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Guarantã do Norte/MT, 

30 de outubro de 2018. Diego Hartmann Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-35.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA STEMPCZYNSKI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUÇA DE OLIVEIRA E CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE DESPACHO Processo: 

8010115-35.2016.8.11.0087. REQUERENTE: CAROLINA STEMPCZYNSKI 

REQUERIDO: KATIUÇA DE OLIVEIRA E CIA LTDA Vistos. Considerando a 

certidão de ID 14107415, dando conta de que a parte requerida 

descumpriu o acordo homologado, proceda a Secretaria da Vara a 

remessa dos autos a contadoria a fim de que seja efetivada a atualização 

do débito. Em seguida, ante o decurso do tempo entre a homologação do 

acordo até a presente data, com fim de preservar o princípio do 

contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste. Após, volvam-me os autos 

conclusos para decisão ou, caso não seja apresentada justificativa do 

inadimplemento, dê-se sequência a execução. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Guarantã do Norte/MT, 30 de outubro de 2018. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-54.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000012-54.2017.8.11.0087. REQUERENTE: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA ALVES REQUERIDO: CLARO S/A Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora, manifestou desinteresse no prosseguimento 

do feito, bem como requereu a extinção dos autos (ID 10513215). Ante o 

exposto, havendo desistência expressa da parte autora, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. GUARANTÃ 

DO NORTE, 23 de outubro de 2018. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-97.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RAIELE DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES OAB - MT22816/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Compulsando os autos verifica-se que a autora foi intimada para dar 

prosseguimento do feito. Todavia, consoante certidão ID 13632351, a 

autora não se manifestou, deixando de promover os atos que lhe 

competiam, inviabilizando o prosseguimento do feito. Destaca-se que no 

âmbito dos juizados especiais, a intimação pessoal da parte requerente 

para dar seguimento ao processo é despicienda, consoante disposição do 

art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. Dessa forma, válida a intimação da autora, 

constato, conforme dito, que o processo está paralisado, por negligência 

da parte autora. Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolver o mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010255-74.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010255-74.2013.8.11.0087. REQUERENTE: MANOEL DE LIMA OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. No decorrer do procedimento, a 

parte requerida noticiou o pagamento do débito, bem como a parte 

requente concordou com os valores depositados (ID 5986763). É o breve 

relato. Fundamento e DECIDO Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil “extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita (...)”. Ante o exposto, julgo extinta por sentença a execução com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil. Sem prejuízo, DETERMINO a expedição de alvará judicial em favor da 

parte requerente, devendo constar os dados fornecidos em ID 5986763. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Guarantã do Norte/MT, 29 de outubro de 2018. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-96.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GEDILZA DA SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL LIMA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000048-96.2017.8.11.0087. REQUERENTE: GEDILZA DA SILVA DA CRUZ 

REQUERIDO: ISAEL LIMA DE OLIVEIRA Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora, manifestou desinteresse no prosseguimento 

do feito, bem como requereu a extinção dos autos (ID 13986331). Ante o 

exposto, havendo desistência expressa da parte autora, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas necessárias. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-06.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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Maria Helena (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Designada audiência de conciliação, a parte autora 

não se fez presente, conforme deflui do termo anexo. Assim, estando a 

parte autora devidamente intimada para o ato, de se pressupor seu 

desinteresse na continuidade da ação. Na forma do art. 51 da Lei 9099/95, 

cumulado com art. 485, III do CPC, julgo extinto o processo sem resolução 

de mérito. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se e arquivem-se com as baixas necessárias. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-70.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

Vistos. Dispensado o relatório. Durante a audiência de conciliação as 

partes chegaram a um acordo com quanto ao objeto da lide, bem como 

juntaram o comprovante do cumprimento do acordo entabulado (ID 

13627477). Assim, não havendo pendências, sendo lícito e devidamente 

aceito pelas partes, HOMOLOGO o acordo firmado no ID 13235026 e, na 

forma do art. 487, III, alínea “b” do CPC, extingo o processo com resolução 

de mérito. Arquive-se com as baixas necessárias. Guarantã do Norte/MT, 

30 de outubro de 2018. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-29.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & ZANINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENDA MAIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000046-29.2017.8.11.0087. REQUERENTE: SILVA & ZANINI LTDA - ME 

REQUERIDO: BRENDA MAIA DA SILVA Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Compulsando os autos verifica-se 

que a parte requerente foi intimada para informar o endereço atualizado da 

parte requerida. Todavia, consoante certidão ID 13445871, a autora não 

se manifestou, deixando de promover os atos que lhe competiam, 

inviabilizando o prosseguimento do feito. Destaca-se que no âmbito dos 

juizados especiais, a intimação pessoal do autor para dar seguimento ao 

processo é despicienda, consoante disposição do art. 51, §1º, da Lei nº 

9.099/95. Dessa forma, válida a intimação da autora, constato, conforme 

dito, que o processo está paralisado, por negligência da parte autora. Pelo 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolver o mérito, nos 

termos do art. 485, III do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

necessárias. Guarantã do Norte/MT, 30 de outubro de 2018. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15130 Nr: 1190-92.2009.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldeci Pereira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 15130

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 29 de outubro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44078 Nr: 1702-31.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Oliveira Sateles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sergio Martins Ribeiro - 

OAB:14310-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi expedido os alvarás eletrônicos sob nº 

445975-P/2018, na importância de R$= 6.919,93 (Seis mil e novecentos e 

dezenove reais e noventa e três centavos) referente a MULTA destinada 

ao autor; 445972-5/2018, na importância de R$= 37.127,89 (Trinta e sete 

mil e cento e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) referente ao 

principal passivo de desconto dos honorários contratuais e 

445968-7/2018, referente aos honorários sucumbência, em favor do 

advogado. Informo que, na forma da decisão de ref. 86, segundo 

paragrafo e decisão de ref. 98, aguarda-se a devida prestação de contas, 

após o repasse do montante.

 Guiratinga - MT, 30 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32757 Nr: 1277-09.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Alves Pereira Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 32757

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls.139/140, na forma do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 873 de 1058



Guiratinga/MT, 29 de outubro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32867 Nr: 22-79.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy dos Anjos Machado "Espólio", Leomar Gomes 

Machado, Antenor Machado Neto, Ney Andrade dos Anjos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:TENENTE

 INTIMAÇÃO dos herdeiros do Espólio, através de sua advogada Dra. 

Letícia Silva de Lima Suzana, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o 

nome de qual herdeiro será representado no recebimento do benefício 

pleiteado.

Guiratinga - MT, 30 de outubro de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48227 Nr: 1204-95.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, VIRIATO BISPO SEABRA - OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1204-95.2017.811.0036 (48227)

Despacho.

Vistos etc.

Foi realizado o desarquivamento do feito e determinado a intimação da 

parte para requerer o que entender de direito (fl. 108), contudo na petição 

retro a própria parte pediu pelo retorno dos autos ao arquivo definitivo, 

visto que requereu o desarquivamento apenas para retirar cópia.

 Assim, diante da inércia da parte, presume-se desnecessário o presente 

feito permanecer desarquivado, assim VOLTE o presente feito para o 

ARQUIVO.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 30/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59705 Nr: 2194-52.2018.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Públio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, Thais Daniela Tussolini de Almeida - 

OAB:21589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2194-52.2018.811.0036 (59705)

Busca e Apreensão em alienação fiduciária

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 86/92) opostos pela parte 

autora, em face da decisão de fl. 81, alegando omissão/contradição, uma 

vez que este Juízo não observou o ditame exposto no parágrafo 1º, do 

artigo 3º, do Decreto Lei 911/69, uma vez que não deferiu o pedido de 

determinação aos órgãos competentes para providência de novo registro 

de propriedade do bem objeto da presente ação, em nome do ora 

Embargante, livre de ônus da alienação fiduciária e isento de pagamento 

de multas, IPVA e taxas de licenciamento se houver.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Os presentes embargos merecem pronto acolhimento, uma vez que a 

decisão de fato foi omissa/contraditória no ponto impugnado, pois o 

parágrafo 1º, do artigo 3º, do Decreto Lei 911/69 não deixa dúvida em 

relação ao direito do fiduciário/Banco Autor de obter um novo registro de 

propriedade do bem objeto da presente ação livre de ônus da alienação 

fiduciária.

Ante o exposto:

1) RECEBO os embargos de declaração e DOU PROVIMENTO AO 

RECURSO, com alteração do julgado, apenas para MODIFICAR o item do 

dispositivo da decisão que havia indeferido os benefícios de isenção ou 

abstenção de cobrança de tributos em relação a transferência de 

propriedade, o qual passará a constar o seguinte:

“DETERMINO que decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, após execução da 

decisão liminar, seja ordenado aos órgãos competentes, a expedição, de 

novo certificado de registro de propriedade do bem objeto da presente 

ação, em nome do Requerente, livre de ônus da alienação fiduciária e 

isento de pagamento de multas, IPVA e taxas de licenciamento se houver.”

2) No mais, dando prosseguimento ao presente feito, INTIME-SE a parte 

autora para manifestar em relação a Certidão do Oficial de Justiça de fl. 

103/104.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 30/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15555 Nr: 299-37.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurenice Ramos Serji, Clodoaldo José Ramos Sergi, 

Adicionora Ramos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Ramos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liz Rejane Souza Tazoniero - 

OAB:10514/MT

 Processo n.º 299-37.2010.811.0036 (15555)

 Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO PARCIALMENTE o petitório da parte exequente de fl. 770.

1) Nesse sentido, EXPEÇA-SE o COMPETENTE ALVARÁ JUDICIAL em 

favor da parte exequente para o levantamento do valor bloqueado via 

BacenJud (fls. 733/734 e 736), transferindo a totalidade desse valor 

depositado para a conta bancária indicada na petição de fls. 770.

2) Considerando a informação exposta na mencionada petição de que as 

partes pretendem realizar um acordo referente a presente lide, 

VISLUMBRO SER IMPRESCINDÍVEL A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, na tentativa de colocar fim ao presente feito de maneira 

amigável.

Além disso, é notório que o Legislador, no Código de Processo Civil de 

2015, no art. 334 e seguintes, com a intenção de buscar maior ênfase aos 

meios alternativos de resolução de conflitos, tornou essencial a realização 

da audiência de conciliação.

Assim, ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para 

designação de audiência de conciliação, após INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem no ato, sob pena do pagamento de multa no percentual de 

2% (dois por cento) sobre o valor total do débito perseguido.

3) Posteriormente, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os 

autos conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO CASO AS 

PARTES NÃO ENTRAREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, dê o devido prosseguimento no feito, 

requerendo oque entender de direito, sob pena de extinção da ação, sem 

resolução do mérito.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos .

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29/10/2018.
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 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39629 Nr: 50-76.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelino Freitas Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, no ato de sua intimação acerca da sentença (Ref. 

117), o acusado manifestou o interesse em recorrer da r. decisão. Dessa 

sorte, intimo seu casuístico defensor para, no prazo legal, apresentar o 

recurso cabível.

Guiratinga - MT, 30 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47315 Nr: 752-85.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Ferreira Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT, Juscelino Barreto Monteiro - OAB:3764/MT, Rubson 

Pereira Guimarães - OAB:18.839-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 30 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57228 Nr: 1256-57.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Barbosa Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 30 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4612 Nr: 509-69.2002.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. Martins, Sandra de Fátima Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

Procurador do Estado - OAB:, Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Av.Rubens Mendo

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Domingues de 

Oliveira - OAB:11670-B/MT

 Autos n° 2002/206 (4612)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos.

INDEFIRO o pedido da parte exequente de fls. 150/152, pois trata-se de 

petição meramente protelatória, visto que a parte exequente não indicou 

no feito bens da parte executada passíveis de penhora, descumprindo o 

que foi determinado na decisão de fls. 145/146, CUMPRA-SE a serventia 

inteiramente o que já foi determinado na decisão de fls. 145/146.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 29/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14864 Nr: 928-45.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tramifil Comércio e Representações Ltda., 

Valdivino Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 928-45.2009.811.0036 (14864)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos.

INDEFIRO o pedido da parte exequente de fl.92, pois trata-se de petição 

meramente protelatória, visto que no processo de execução o dever de 

procurar bens da parte executada para a realização da penhora é ônus 

da parte exequente.

Além disso, considerando que a parte exequente não indicou no feito bens 

da parte executada passíveis de penhora, descumprindo o que foi 

determinado na decisão de fls. 78, CUMPRA-SE a serventia inteiramente o 

que já foi determinado na sentença de fl. 74/74v.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 29/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2909 Nr: 293-79.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato, Osumo Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

14.258-A, Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adoniran Ribeiro de Castro - 

OAB:25751/PR, CLAYTON DA COSTA MOTTA - OAB:14870/O, Gilmar 

Jesus Custódio - OAB:3.727

 Autos n° 293-79.2000.811.0036 (2909)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da interposição do Agravo de Instrumento nº 

1012062-48.2018.8.11.0000, em que figura como agravante MITIKO 

YAMAKISHI SATO (fls. 517/519).

2) INTIME-SE o arrematante para que mantenha a regularidade de 

pagamento e comprovação dos depósitos em juízo referentes ao 

parcelamento do bem arrematado.

3) Considerando a interposição do referido recurso, bem como concessão 

de efeito suspensivo requerido pela parte agravante, SUSPENSADA-SE a 

serventia o processo até julgamento final do mencionado recurso, por isso 

AGUARDE-SE a decisão final do Tribunal referente ao mencionado 

recurso de Agravo de Instrumento.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 25/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 35120 Nr: 1417-09.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Almeida Nunes, Udelcy Francisco de Souza, 

Maria Madalena de Oliveira Silva, Aurea Neves de Souza, Ezenaide 

Moreira de Oliveira, Sebastião Otacílio Gomes, Marilene Rosa Oliveira, José 

Itamar de Melo, Valderson Macedo dos Santos, José Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi expedido alvarás eletrônico nº 446017-0/2018, 

na importância de R$= 15.047,65 ( Quinze mil e quarenta e sete reais e 

sessenta e cinco centavos em favor de MARILENE ROSA DE OLIVEIRA e 

Alvará nº 446023-5/2018, na importância de R$=3.761,91 (Três mil e 

setecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos) em favor de 

PEREIRA & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS..

Guiratinga - MT, 30 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35120 Nr: 1417-09.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Almeida Nunes, Udelcy Francisco de Souza, 

Maria Madalena de Oliveira Silva, Aurea Neves de Souza, Ezenaide 

Moreira de Oliveira, Sebastião Otacílio Gomes, Marilene Rosa Oliveira, José 

Itamar de Melo, Valderson Macedo dos Santos, José Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi expedido alvarás eletrônico nº 445996-2/2018, 

na importância de R$= 15.261,97 ( Quinze mil e duzentos e sessenta e um 

reais e noventa e sete centavos) em favor de AUREA NEVES DE SOUZA 

e Alvará nº 446001-4/2018, na importância de R$=3.815,49 (Três mil e 

oitocentos e quinze reais e quanrenta e nove centavos) em favor de 

PEREIRA & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS..

Guiratinga - MT, 30 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35120 Nr: 1417-09.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Almeida Nunes, Udelcy Francisco de Souza, 

Maria Madalena de Oliveira Silva, Aurea Neves de Souza, Ezenaide 

Moreira de Oliveira, Sebastião Otacílio Gomes, Marilene Rosa Oliveira, José 

Itamar de Melo, Valderson Macedo dos Santos, José Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silvério Pereira - 

OAB:11.230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi expedido alvarás eletrônico nº 445986-5/2018, 

na importância de R$= 14.739,46 ( Quatorze mil e setecentos e trinta e 

nove reais e quarenta e seis centavos) em favor de EZENAIDE MOREIRA 

DE OLIVEIRA e Alvará nº 445990-3/2018, na importância de R$=3.684,86 

(Três mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) em 

favor de PEREIRA & MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS..

Guiratinga - MT, 30 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60904 Nr: 2642-25.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heronides Rezende de Moraes, Odelice Luiza 

de Moraes, Domercilia Luiza de Moraes, Heverton Machado Rezende de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2642-25.2018.811.0036 (60904)

Execução de Título Extrajudicial

 Despacho.

 Vistos etc.

 1) CITE-SE a parte executada, pelo inteiro teor da inicial, para no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC), 

advertindo-a de que sobre o valor do débito incidirá os honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito, em havendo pagamento integral 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, caput e §1º do Novo C.P.C.).

 2) Advirta-a de que, contado da data da juntada aos autos do mandado 

cumprido, passará a fluir o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentar 

embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 e 

915, caput, do Novo C.P.C.) ou requerer o parcelamento do valor da 

execução nos termos do art. 916 do NCPC.

 3) Decorrido tal prazo sem pagamento, oferecimento de bens ou 

requerimento de parcelamento, deverá ser procedida a PENHORA em 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito atualizado, juros 

custas e honorários advocatícios, devendo os bens serem AVALIADOS, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando o executado (art. 

829, § 1º e 841, caput, do Novo C.P.C).

 4) Em não sendo localizado os executados para intimação da penhora, 

constará na certidão detalhadamente as diligências realizadas. Se a 

penhora recair sobre bens imóveis, proceda a INTIMAÇÃO de seu cônjuge 

(art. 842, caput, do Novo CPC).

 5) Por fim, não sendo encontrada a parte executada e decorrido o prazo 

da citação sem pagamento do débito e sem a realização de penhora de 

bens, INTIME-SE a parte exequente para dar o devido prosseguimento no 

feito, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga-MT, 30/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7459 Nr: 134-63.2005.811.0036

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademyr César Franco - 

OAB:14.091, Carlos Rezende Junior - OAB:9059/MT, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O, Renata Pimenta de Medeiros - 

OAB:9844/MT, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 134-63.2005.811.0036 (7459)

Arrolamento Sumário

Despacho.

Vistos etc.

POSTERGO a análise do pedido de venda antecipada dos bens do Espólio 

de fls. 332/334, para momento posterior ao cumprimento da Inventariante 

das determinações já pronunciadas várias vezes por este Juízo (fls. 254, 

269 e 272), bem como após a intimação dos herdeiros e interessados em 

relação à mencionada pretensão, conforme exige-se o art. 619 do NCPC, 

principalmente, considerando que a Inventariante não juntou nos autos 

nenhum documento que comprove a concordância de todos herdeiros com 

a referida alienação.

1) Nesse sentido, primeiramente, CADASTRE-SE no Sistema Apolo o novo 

advogado constituído pela parte autora (fl. 330), para que possa ser 

intimados dos atos processuais.

2) INTIMEM-SE os HERDEIROS indicados nas primeiras declarações, para 
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que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE em relação ao petitório 

da parte inventariante de fls. 332/334, relacionado a venda antecipada de 

bens do Espólio.

3) Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE a parte INVENTARIANTE, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, JUNTEM aos fólios o comprovante 

de quitação ou isenção do Imposto de Transmissão causa mortis – ITCMD, 

bem como as CERTIDÕES NEGATIVAS de débitos Municipal, Estadual e 

Federal em nome do “de cujus”, sob pena de remoção da inventariante, 

com base no art. 622, II do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 29/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32945 Nr: 86-89.2014.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Cézar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nancy Ferreira de Oliveira, Arnondes Boaves 

Nunes, Athaíde José Oliveira, Lino Rodrigues Machado, Vera Lucia Sales 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Intimar as partes acerca do cumprimento por parte do CRI local, do 

mandado de Auisição de propriedade, na forma deliberada as fls, 82/84. 

Considerando o trânsito em julgado dos autos, estes deverão ser 

arquivados definitivamente em face do cumprimento integral da decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45680 Nr: 2496-52.2016.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Paulino Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lurdes Costa Ferreira, Ivete Ferreira 

da Costa, Ivo Ferreira da Costa, Hilvaí Ferreira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, para 

DECLARAR POR SENTENÇA a existência da união estável entre o autor 

VALTER PAULINO SOARES e a falecida LURDES DA COSTA FERREIRA, 

pelo período de 08 (oito) anos, com início em meados 2008 e término com o 

falecimento da companheira em 30 de julho de 2016, nos termos do art. 

226, § 3°, da Constituição Federal/88, art. 1° da Lei n. 9.278/96 e art. 1.723 

do Código Civil, e por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

ANÁLISE DO MÉRITO, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Considerando a ausência de resistência da parte requerida, 

isso é, dos herdeiros da “de cujus”, visto que nada opuseram ao pedido 

exposto na petição inicial, DEIXO de condená-los ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.P.I.CGuiratinga/MT, 29/10/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38219 Nr: 1175-16.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos nº 1175-16.2015.811.0036 (38219)

Ação Penal

Decisão.

Vistos etc.

Conforme o teor do v. Acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso de fls. 516/540, observa-se que foi dado parcial procedência a 

Ação de Revisão Criminal nº 1008694-31.2018.8.11.0000 ajuizada em prol 

do réu Gustavo Henrique, reduzindo a pena fixada pelo Juízo, passando-a 

definitivamente para 03 (três) anos de reclusão e condenação ao 

pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em REGIME 

INICIAL ABERTO, sendo que a pena privativa de liberdade foi 

SUBSTITUÍDA por duas restritivas de direito na forma do art. 44 do CP, a 

serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

1) Em consideração a referida Decisão do Tribunal de Justiça, REVOGO a 

prisão decretada em desfavor do condenado GUSTAVO HENRIQUE DE 

ALMEIDA, em relação a presente ação.

2) Nesse sentido, RECOLHA-SE MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA 

expedida em desfavor do réu GUSTAVO HENRIQUE DE ALMEIDA, 

realizando as respectivas baixas junto à Delegacia de Capturas e no 

banco de dados do CNJ, Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

3) Após o cumprimento das referidas diligências, CIÊNCIA ao Ministério 

Público.

4) Por fim, considerando que as partes já foram devidamente cientificadas 

do referido Acórdão, FORMALIZE-SE o respectivo executivo de pena, 

expedindo-se a competente guia executiva penal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 29/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43490 Nr: 1389-70.2016.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agropecuária de Paranaíba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Contact Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ANTONIO RAMIRES DOS 

SANTOS FERNANDES - OAB:13452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:3541-B

 Autos n° 1389-70.2016.811.0036

Código: 43490

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Considerando o ofício de retro do Juízo Deprecante de Ref. 70, solicitando 

a suspensão da presente missiva em razão de acordo entabulado pelas 

partes naquele juízo, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito até 

30/01/2020.

Após o prazo de suspensão, devidamente certificado, INTIME-SE parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, requerendo o 

que é de direito, sob pena devolução da presente carta precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 24/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58878 Nr: 1865-40.2018.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Francisca Pereira, José Barbosa Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE AQUINO DOS 

SANTOS - OAB:23911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso V, do Novo 

Código de Processo Civil.Sem condenação da parte autora ao pagamento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 877 de 1058



das custas e honorários.Transitada em julgado esta sentença, o que 

certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e 

ARQUIVEM-SE estes autos, independentemente de nova determinação. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Guiratinga/MT, 

30/10/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59960 Nr: 2285-45.2018.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTENCYR RODRIGUES SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LAZARA DA CUNHA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kadmo Martins Ferreira Lima - 

OAB:7039-B/MT, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos o recolhimento da condução para cumprimento da designação de 

audiência e intimação das partes, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 44621 Nr: 1953-49.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roque Rojas da Silva Santos, Raimundo 

Nonato Costa Chagas, Daniel Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ricardo Freier - 

OAB:MT 13.420

 Processo nº: 1953-49.2016.811.0036

Código: 44621

Ação Penal

Despacho.

Vistos, etc.

1) CIENTE do Acórdão que denegou a ordem de habeas corpus impetrada 

pelo réu Roque Rojas da Silva Santos, bem como da decisão proferida 

pelo Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso 

ordinário em habeas corpus, por entenderem legal a prisão cautelar do 

acusado.

2) Aguarde-se o julgamento dos Recursos em Sentido Estrito interpostos 

pelos acusados as fls. 712/726 e 785/796.

3) Após, voltem-me os conclusos para novas deliberações.

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47848 Nr: 1010-95.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Ferreira Teles, Cássio Celestino de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O, Vilson de Souza Pinheiro - 

OAB:5135-MT

 .Em razão do exposto, CANCELE-SE a Sessão de Julgamento 

anteriormente designada e REDESIGNO a relação jurídica processual 

submetida à sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, para sessão extraordinária no dia 19 DE FEVEREIRO DE 2019, 

às 9h00min horas (MT);No mais, cumpra-se a decisão de Ref. 

120.Intimem-se. Cumpra-se.Intime-se os Acusados, seus Defensores e o 

Ministério Público. Providencie-se o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 30 de outubro de 2018. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57550 Nr: 1388-17.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cassiana Neta Campos Santos Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:15257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1388-17.2018.811.0036 (57550)

Ação Cível

Despacho.

Vistos etc.

Indefiro o pedido retro às fls. 70/73.

Pois em que pese o argumento levantado pelo nobre Causídico, não é 

motivo suficiente para a redesignação da audiência de conciliação 

marcada para o próximo dia 31/10/2018, pois consta-se nos autos que ele 

foi, antecipadamente, intimado do ato, conforme certidão de fls. 63.

 De forma que ao ter constatado a impossibilidade de acompanhar a 

solenidade designada a mais de 30 (trinta) dias, poderia oportunamente ter 

substabelecido para outro Advogado a mencionada incumbência.

Dessa forma, este Juízo não pode, em prejuízo das outras partes, 

redesignar a audiência de conciliação para outra data, por ocasião única 

da ausência do Nobre Causídico.

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 29/10/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 60900 Nr: 2640-55.2018.811.0036

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanildo Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Diante do , NOMEIO o advogado THALLES FELIPE VIEIRA LOPES 

MARTINS, OAB nº 24816/O, com endereço profissional Av. Madre 

Caetana Sterni, nº 50, Bairro Santa Bertila, como CURADORA ESPECIAL, 

para que atue no interesse do interditando e apresente a sua contestação, 

conforme exposto no artigo 752 do NCPC.ARBITRO como honorários 

advocatícios ao advogado dativo a quantia de 02 (duas) Unidade 

Referencial de Honorários (URH). Valor esse a ser ulteriormente 

executados em face do Estado de Mato Grosso.3) Nesse sentido, 

INTIME-SE o referido advogado THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS 

para que apresente contestação ao pedido inicial no prazo de 15 (quinze) 

dias.4) Após todas essas diligências, ABRA-SE vista dos autos a 

Defensoria Pública, Defesa Técnica da parte autora, para manifestar no 

presente feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 5) Por 

fim, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público.6) Por fim, CERTIFIQUE 

a serventia e VOLTEM os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. 

Expeça -se  o  necessá r i o .À s  p r o v i d ê n c i a s . G u i r a t i n g a / M T , 

29/10/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55893 Nr: 686-71.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA-VARA ÚNICA

Processo nº 686-71.2018.811.0036 (55893)

Execução de Alimentos

DECISÃO.

 Vistos etc.

NÃO ACOLHO o pedido retro de fls. 23/26 de remessa dos autos a 

contadoria judicial para a realização dos cálculos da atualização da dívida, 

pois entendo que é ônus do Exequente a juntada do demonstrativo de 

atualização de seu crédito, pois se trata de meros cálculos aritméticos, 

não podendo passar tal encargo para o Poder Judiciário, conforme os 

artigos 523 e 524 do Novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, antes de analisar o pedido de Bloqueio judicial das contas 

do executado, ABRA-SE vista dos autos a Defensoria Pública para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresente nos autos a memória de cálculos 

devidamente atualizada, sob pena de extinção da presente fase do 

cumprimento de sentença, sem resolução do mérito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Guiratinga /MT, 29 de Outubro de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43858 Nr: 1594-02.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Fernandes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão da Oficiala de Justiça de Ref. 334.

Guiratinga - MT, 31 de outubro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17587 Nr: 1018-82.2011.811.0036

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anézia Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1018-82.2011.811.0036 (17587)

Ação Declaratória de Ausência

Decisão.

Vistos etc.

Em análise da petição da Defensoria Pública de fl. 118/118v, observa-se 

que não foi possível a Defesa Técnica dar prosseguimento ao presente 

feito, pelo fato do referido órgão não ter conseguido contato pessoal com 

a autora, para que ela pudesse fornecer as informações necessárias.

Assim, devido a inércia da parte autora em não atualizar o seu contato 

telefone junta ao Núcleo da Defensoria Pública de Guiratinga/MT, 

DETERMINO que INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora ANÉZIA SILVA 

DE OLIVEIRA, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê o devido 

prosseguimento neste feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme 

estabelece o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 30/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16308 Nr: 1049-39.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Genoveva Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MAIA DE ASSIS - 

OAB:6.605-GO, Leandro Morais Maia - OAB:41.536

 Processo n.º 1049-39.2010.811.0036

Código: 16308

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE GUIRATINGA - 

MT, devidamente qualificada, em face de ESPÓLIO DE GENOVEVA MARIA 

DOS SANTOS, igualmente qualificados.

 A parte exequente à fl. 112 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a parte executada nada mais 

deve à Fazenda Pública Municipal, conforme documento anexo às fls. 

113/114.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita à obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

“CONDENO o executado ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devido a pouca 

complexidade da presente ação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC, 

PORÉM a sua execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 

98, §3º do NCPC, em vista da parte autora ser beneficiária da Justiça 

Gratuita.”

DETERMINO o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueios de contas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

Guiratinga/MT, 30 de Outubro de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33588 Nr: 588-28.2014.811.0036

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Genoveva Maria dos Santos, Creuza Maria 

dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295-B, Leandro Morais Maia - OAB:41.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19730/MT

 Autos n° 588-28.2014.811.0036 (33588)

Embargos à Execução

 Sentença.

 Vistos etc.

ESPÓLIO DE GENOVEVA MARIA DOS SANTOS e CREUZA MARIA DOS 

SANTOS ROCHA, devidamente qualificados, ajuizou os presentes 

embargos à execução, em face de Município de Guiratinga-MT igualmente 

qualificado.

Em análise do processo principal em apenso nº 1049-39.2010.811.0036 

(16308), observa-se que ele foi sentenciado e julgado extinto, com 

resolução de mérito, pelo fato das partes terem entrado em um acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 879 de 1058



Por esses fatos, observa-se que ocorreu nos presentes embargos a falta 

superveniente do interesse processual, visto que se perdeu o objeto 

pretendido na presente ação, por ser tratar de um processo acessório 

que acompanha a lide principal, não havendo, assim, necessidade da 

tutela judicial.

 Decido.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 485, VI, do Novo CPC.

“CONDENO o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como aos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, devido a pouca complexidade 

da presente ação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC, PORÉM a sua 

execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista da parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita.”

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 30/10/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50404 Nr: 2197-41.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Marcelo Block

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlino Pinto de Sá, Espólio de Adelar 

Domingues Carpenedo, Lucas Domingos Bezerra Carpenedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:, Joaquim Alves de Moura - 

OAB:3.332-B/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, a presente ação reivindicatória 

ajuizada por CARLOS MARCELO BLOCK, em face de VANDERLINO PINTO 

DE SÁ e ESPÓLIO DE ADELAR DOMINGUES CARPENEDO, representado 

por seu herdeiro LUCAS DOMINGOS CARPENEDO, por consequência 

extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para isso: 1) DETERMINO a 

imediata desocupação do requerido VANDERLINO PINTO DE SÁ da parte 

do imóvel pertencente ao autor, objeto desta demanda, na exata dimensão 

de área corresponde a 133 m² (cento e trinta e três metros quadrados), 

bem como AUTORIZO que o autor CARLOS MARCELO BLOCK retire a 

mencionada cerca divisória entre os imóveis a qual foi firmada em local 

errado, DESDE QUE O AUTOR ASSUMA todas as despesas para retirá-la 

e erguê-la novamente no local correto, para que não prejudique a 

separação e privacidade entre os lotes.2) Nesse sentido, EXPEÇA-SE o 

respectivo MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE que deverá ser cumprido 

em diligência, com REFORÇO POLICIAL se necessário for, cabendo ao 

executor da Ordem Judicial todo o cuidado que se poderia exigir em 

situações desta natureza, evitando-se tanto quanto possível, o conflito ou 

a contenda física com o requerido.3) DEIXO de condenar o requerido 

ESPÓLIO DE ADELAR DOMINGUES CARPENEDO, representado por seu 

herdeiro LUCAS DOMINGOS CARPENEDO, nas custas e despesas 

processuais, visto que é beneficiário da Justiça Gratuita, inclusive, foi 

assistido no presente feito pela Defensoria Pública.4) CONDENO o 

requerido VANDERLINO PINTO DE SÁ ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, 

§2º do Novo CPC, principalmente, devido a baixa complexidade da causa e 

o baixo volume de trabalho realizado pelo Causídico, uma vez que esta 

Ação foi julgada antecipadamente, não havendo o exaurimento de todas 

as fazes processuais.5) CIÊNCIA a Defensoria

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2381 Nr: 504-52.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eugênio Bonjour, Maria de Lourdes Ramos Bonjour

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Luís Morais da Silva - 

OAB:36.427-PR, Henrique Jambiski Pinto dos Santos - 

OAB:31694/PR, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - 

OAB:MT/6.005-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 

OAB:4642, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:23.840/DF, Karine 

Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT

 Autos n° 504-52.1999.811.0036

 Código: 2381

Cível

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Restituição de Valores, ajuizado por José Eugênio 

Bonjour e Maria de Lourdes Ramos Bonjour, em face do requerido Banco 

do Brasil S/A.

Durante o trâmite processual, às fls. 1.887/1.893, as partes informaram 

que realizaram acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente 

lide, requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Nesse sentido, uma vez que as partes livremente fizeram um acordo que 

coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da segurança jurídica, 

a alternativa razoável para este Juízo é homologar a referida transação, 

resolvendo o processo no mérito, principalmente, considerando a 

inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito disponível.

 Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

1.887/1.893, para que produza os seus jurídicos efeitos, em 

consequência, julgo extinto o presente processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo CPC.

 Tendo em vista o acordado entre as partes, CONDENO a parte 

REQUERENTE ao pagamento das custas e despesas processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

DETERMINO o levantamento de eventuais constrições judiciais existentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 29 de Outubro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000062-05.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO SILVA RODRIGUES OAB - PR52339 (ADVOGADO(A))

VIDAL RIBEIRO PONCANO OAB - SP91473 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA SILVA DE MATOS (REQUERIDO)

 

Mandado e documento que acompanha, em PDF.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71516 Nr: 793-08.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ZANON, EDER TURCI DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Contini 

Roveri - OAB:13.297, Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - 

OAB:17770-B MT

 Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

RAIMUNDO ZANON e EDER TURCI DIAS, nos termos do artigo 478, inciso I, 

do Código de Processo Civil, para:a)CONDENAR o requerido RAIMUNDO 

ZANON na prática de ato de improbidade administrativa, como incurso no 

artigo 11, caput, da Lei n.º 8.429/1992, às penas de suspensão dos 

direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos e de multa civil, no valor de 

de 5 (cinco) vezes a última remuneração/subsídio recebida como Prefeito 

do Município de Itaúba, corrigida monetariamente de acordo com a Tabela 

Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; eb)ABSOLVER o 

requerido EDER TURCI DIAS. No mais, revogo a liminar antes concedida, 

levantando-se indisponibilidades e liberando-se bloqueios existentes em 

desfavor dos demandados.Em razão da sucumbência, CONDENO o 

requerido Raimundo Zanon ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, 

ex vi do artigo 18 da Lei 7.347/1985.Para cumprimento da decisão, 

oficie-se à Prefeitura Municipal de Itaúba, a fim de que informe a última 

remuneração percebida pelo réu Raimundo Zanon como Prefeito da 

Municipalidade.Após o trânsito em julgado: a) comunique-se o teor desta 

sentença ao Tribunal Regional Eleitoral, à Receita Federal; b) proceda-se à 

anotação correspondente no Cadastro Nacional de Condenados por 

Improbidade Administrativa do CNJ; e c) nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo, depois de feitas as devidas anotações e 

comunicaçõesP.R.I.C.Itaúba, 22 de outubro de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47067 Nr: 41-07.2011.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDSDJ, IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI e Art. 1209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as advogadas 

das partes, via DJE, para comparecer à Audiência de Conciliação 

designada para o dia 05 de dezembro de 2018, às 13horas e 30 minutos, 

que será realizada na Sala de Audiências da Comarca de Itaúba-MT, 

acampanhadas das partes, nos termos da decisão de fls. 117.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78512 Nr: 468-28.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dimas Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado do denunciado, via 

DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, apresentar as alegações finais, nos 

termos da decisão de ref.90.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73261 Nr: 830-98.2014.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CESAR DE SOUZA, Jalles Souza Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834/O, FERNANDO FERONATTO - OAB:8916, HENEI 

RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B, JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 Nos termos da Legislação Vigente e do Art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados dos denunciados, 

via DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, apresentarem as alegações 

finais, nos termos da decisão de ref.70.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45591 Nr: 228-83.2009.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:OAB/MT 8.969-B, James Rogério Baptista - OAB:OAB/SP 

196.274, Juliano Marques Ribeiro - OAB:OAB/MT 8.973-B, Marcos da 

Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMAR MATHEUS, Cpf: 19527470900, 

Rg: 13R464788, Filiação: Antonio Matheus e Anna Matheus, data de 

nascimento: 26/05/1948, brasileiro(a), natural de Içá-SC, casado(a), 

madeireiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima indicado e qualificado, para 

tomar ciência do inteiro teor da r. decisão de fls. 87, que deferiu o pedido 

para o levantamento dos valores de R$ 471,51 (quatrocentos e setenta e 

um reais e cinquenta e um centavos) e R$ 7.097,99 (sete mil, noventa e 

sete reais e noventa e nove centavos), depositados nos autos, consoante 

alvarás de levantamentos de valores nº 23/2014 e 24/2014, já 

devidamente entregues ao digno advogado Dr. Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB/MT 13.570/A.

Despacho/Decisão: Processo nº 2009/52 (Código 45591)Requerente: 

Ademar Matheus Requerido: Instituo Nacional do Seguro Social - 

INSSVistos.Tendo em vista o teor da certidão de fls. 112, intime-se a parte 

autoria via edital, consignando que caso deixe transcorrer o prazo sem 

manifestação, será considerado quitado o debito exequendo. Cumpra-se 

expedindo o necessário.Às providências.Itaúba, 06 de setembro de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 30 de outubro de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47949 Nr: 76-30.2012.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRÔNICOS DA AMAZÔNIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz Antonio - 

OAB:OAB/MT 9.082, Claudio Leme Antonio - OAB:12613-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eduardo Luiz Brock - 

OAB:OAB/SP 91.311

 Nos termos do artigo 7º, do Provimento nº 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA à parte REQUERIDA, através de seu advogado, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 350,77 (trezentos e cinquenta reais e 

setenta e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CNPJ da parte requerida junto 
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à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no art. 612, § 5º 

da CNGC/TJMPT Este valor deverá ser preenchido de forma separada, 

sendo R$203,48 (duzentos e três reais e quarenta e oito centavos) para o 

recolhimento da guia de custas e R$ 147,29 (cento e quarenta e sete reais 

e vinte e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE” – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de 

Itaúba-MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77719 Nr: 171-21.2016.811.0096

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAC, HC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CATIANE ARANDA CARRARA, Cpf: 

05009385120, Rg: 1755489-6, Filiação: José Aranda e Cacilda de Moraes 

Aranda, data de nascimento: 09/05/1985, brasileiro(a), natural de 

Tatuapé-SP, solteiro(a), do lar, Telefone 66-9612-3998 e atualmente em 

local incerto e não sabido HORACTO CARRARA, Cpf: 00590418114, Rg: 

1453535-1, Filiação: Pedro Carrara e Lucimar Rosa Carrara, data de 

nascimento: 20/04/1982, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, casado(a), 

professor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - 

CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

514,61 (quinhentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), a que 

foram condenados nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital. O valor 

informado deverá ser recolhido num único boleto, discriminando de forma 

separada o valor das custas, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,76 

(cento e trinta e sete reais e setenta e seis centavos). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, preencher os campos com o número 

único do processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) para juntada aos autos junto à Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Advertência: Ficam Vossas Senhorias ADVERTIDAS de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vossos nomes e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 29 de outubro de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47781 Nr: 753-94.2011.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PAULO BATISTA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA DO LIVRAMENTO SIMPLÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ILDA DO LIVRAMENTO SIMPLÍCIO, 

Filiação: Marcondes Rufino Simplício e Maria do Livramento Simplício, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 12/2017 - 

CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

551,16 (quinhentos e cinquenta e um reais e dezesseis centavos), a que 

foi condenada nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital. O valor 

informado deverá ser recolhido num único boleto, discriminando de forma 

separada o valor das custas, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 137,16 (cento e 

trinta e sete reais e dezesseis centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e o 

mesmo procedimento com a taxa, preencher os campos com o número 

único do processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) para juntada aos autos junto à Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.CUMPRA-SE o remanescente da 

sentença de fls. 75/76.ÁS PROVIDÊNCIAS.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 29 de outubro de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59325 Nr: 2193-94.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANNA KAROLYNNE 

RODRIGUES MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:25453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – CONCEDO a guarda provisória de Larissa Gabrielly da Silva 

Brava ao requerente André da Silva Brava, sem prejuízo de revogação, a 

qualquer tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.II- EXPEÇA-SE o competente Termo de Guarda 

Provisória.III - Designe-se data para realização da audiência de 

conciliação, conforme pauta da Conciliadora Judicial desta Comarca.IV – 

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação e conciliação 

(art. 695, § 2º, do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas 

as seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º, do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 
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audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.IV – 

Sem prejuízo, Intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a realização de estudo 

psicossocial na residência do requerente, a fim de averiguar a atual 

situação em que a menor se encontra.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43831 Nr: 806-15.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul - OAB:

 Código 43831

Vistos em correição.

Conforme se depreende dos autos à ref. 83, a parte Exequente informa o 

recebimento do valor requerido na exordial, e por consequência, requer a 

extinção da presente execução.

Com efeito, o art. 924, inciso II, e 925, ambos do NCPC, preceitua:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita 

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32470 Nr: 1011-49.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denis Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu DENIS 

CARVALHO, já qualificado nos autos, da imputação descrita da denúncia, 

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Ciência 

ao Ministério Público e a defesa.Ante os serviços prestados pelos 

advogados nomeados Dr. Bruno de Castro Silveira (OAB/MT 16.257) e 

Dra. Lucimar Dias (OAB/MT 20.637/O), arbitro os honorários advocatícios 

em 01 (uma) URH, para cada um, conforme a tabela da OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de praxe.Sem 

custas.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45689 Nr: 1839-43.2017.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SILVA DE ABREU, NAILDA COSTA DE 

ABREU, OSMAR SIMÃO DOS SANTOS, NATALINA FATINI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO FERNANDES 

RIBEIRO - OAB:21787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NADIR SILVA DE ABREU, Cpf: 

23628229153, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido NAILDA COSTA DE ABREU, Cpf: 34528229153, Rg: 

362415, natural de Acorizal-MT, solteiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido OSMAR SIMÃO DOS SANTOS, Cpf: 20785801120, Rg: 892599, 

natural de Acorizal-MT, casado(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido NATALINA FATINI DOS SANTOS , Cpf: 03048777190, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU, ESTADO DE MATO 

GROSSO. ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA, brasileiro, casado, 

pecuarista, portador da CI-RG nº M-6.247.226 da SSP/MT, inscrito no CPF 

sob o nº 393.897.661-68, domiciliado no Sitio Transamérica, Zona Rural 

Comunidade Formiga, na cidade de Jauru/MT, vem, por meio de seus 

advogados constituídos, nos termos do instrumento de procuração anexo 

a presente, com endereço profissional sito à Avenida Padre Nazareno 

Lanciotti, n° 767, Centro, na cidade de Jauru/MT, respeitosamente propor: 

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA com fulcro no disposto no art. 

1.238 do Código Civil, contra Nadir Silva de Abreu, brasileiro, casado, 

pecuarista, portador da cédula de identidade nº 087.383 SSP/MT e CPF 

sob o nº 236.754.709-20 e sua esposa Nailda Costa de Abreu, brasileira 

casada, do lar, portadora da cédula de identidade nº 362.415 SSP/MT e do 

CPF nº 345.282.291-53, casados sob o regime de comunhão universal de 

bens, residentes e domiciliados na Rua Luiz Albuquerque, Pereira Mello e 

Cáceres s/nº , na cidade de Jauru/MT e Osmar Simão dos Santos, 

brasileiro, casado, pecuarista, portador da cédula de identidade nº 

892.599 SJ/MT e CPF nº 207.858.011-20 e sua esposa Natalina Fatini dos 

Santos, brasileira, casada, do lar, portadora da cédula de identidade nº 

890. 356 SSP/MT e CPF nº 030.487.771-90, casados sob o regime de 

comunhão universal de bens, residentes e domiciliados no Sitio Buritis, na 

Zona Rural do Município de Jauru/MT, com esteio nos fatos e fundamentos 

jurídicos a seguir expendidos: 1. DOS FATOS O requerente é possuidor de 

um imóvel rural localizado na zona rural do município de Jauru/MT, 

exercendo o seu direito de posse juntamente com os seus antecessores e 

imprimindo animus domini à área de terras, sem a oposição de terceiros, 

desde a sua aquisição, a mais de trinta anos, conforme documentos em 

anexo. E, com o objetivo de promover a regularização da propriedade do 

imóvel rural que o requerente figura como legítimo possuidor, recorre ao 

Poder Judiciário para que assim o seja declarado, por sentença. Para 

regularizar a propriedade aventada o reequeren 2. DO DETALHAMENTO 

DO IMÓVEL USUCAPIENDO Na da de 13/01/1960 conforme Registro nº 

3823, Lº 3-C, Fls. 220, o Senhor Walter Wiira adquiriu do Estado de Mato 

Grosso, um lote de terras neste Município no lugar denominado núcleo 

Colonial Jauru, com denominação de Gleba nº 01, lote nº 38 com área de 

266,20 ha, com seguintes limites e confrontações descrita no Registro 

mencionado; Na data de 29/09/2003 procedeu averbação para 

transferência da matrícula para Cartório de Registro da Comarca de 

Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, passando adotar da matrícula 

nº 18.291; Na data 29/09/2003 foi averbado AV-2/18.291 venda parcial ao 

Sr. Nadir Silva de Abreu uma área de 81,7993 ha que foi registrada sob 

matrícula nº R-1/18.292; assim ficando área remanescente 184,4007 ha 

conforme AV- 3/18.291; Em data de 31/03/2006 procedeu-se averbação 

para transferência da matrícula 18.292 para Cartório de Registro de Jauru, 

passando adotar matrícula com número 924; Na data 10/03/2009 foi 

averbado AV-3/924 a venda parcial ao Sr. Osmar Simão dos Santos uma 

área de 44,7559 ha que foi registrada sob a matrícula 1.515; assim ficando 

área remanescente de 37,0434 há conforme AV-4/924. Sendo a área a 

ser usucapida com dimensões de 59,7025 ha, (cinquenta e nove hectares 
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setenta ares e vinte e cinco centiares) dentro da áreas de matricula 924 e 

após a venda da propriedade ora aventada onde fora desmembrada abriu 

a matricula 1515, como mencionado acima, situada no município e Comarca 

de Jauru, Estado de Mato Grosso, do Registro Geral de Imóveis do 1º 

Ofício da Comarca de Jauru/MT, dentro das seguintes confrontações: Ao 

Norte: Com Osmar Dos Santos Filho, Arlindo Pereira da Silva e Wagner 

Fatini dos Santos; Ao Leste: com Delair Apolinário de Farias e espólio de 

Gabriel Paulo da Paixão; Ao Sul: com o José Guilherme Gonçalves; Ao 

Oeste: com Osmar dos Santos Filho, conforme mapa e memorial descritivo 

em anexo. 3. DO DIREITO MM. Juiz, a usucapião se trata de modalidade 

originária de aquisição da propriedade e, no que se refere a espécie 

extraordinária, conforme enuncia o art. 1.238 do Código Civil, está se dá 

na hipótese de exercício ininterrupto e sem oposição da posse do imóvel 

por 15 (quinze) anos, independentemente de título e boa-fé. E, tendo o 

possuidor estabelecido no imóvel usucapiendo a sua moradia habitual, ou 

nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, o prazo para 

aquisição da propriedade reduzir-se-á ao patamar de 10 (dez) anos de 

exercício da posse mansa, pacífica e dotada de animus domini, modalidade 

esta denominada pela doutrina como usucapião extraordinária qualificada, 

nos termos do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil. Para fins de 

contabilização do prazo de exercício de posse, conforme apregoa o art. 

1.243 do Código Civil, a este pode ser acrescido aquele período de posse 

exercida pelos antecessores do usucapiente, desde que, contínuas e 

pacíficas. No caso sub judice, consoante precedentemente exposto, a 

requerente possui como sendo seu os imóveis anteriormente descritos, 

imprimindo a ele animus domini sem qualquer interrupção ou oposição de 

terceiros, por lapso temporal superior a 30 (trinta) anos, fazendo jus, 

portanto, a declaração da aquisição da propriedade do imóvel 

usucapiendo. 4. DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS Face ao exposto, 

com fundamento no disposto no art. 1.238 do Código Civil, requer a Vossa 

Excelência, que se digne determinar as seguintes providências: a) a 

citação para que apresente resposta, sob pena de revelia e confissão, 

nos termos do art. 334 e art. 344, ambos do Código de Processo Civil: a.1) 

dos requeridos Nadir Silva de Abreu, e sua esposa Nailda Costa de Abreu, 

brasileira casada, do lar, portadora da cédula de identidade nº 362.415 

SSP/MT e residentes e domiciliados na Rua Luiz Albuquerque, Pereira 

Mello e Cáceres s/nº , na cidade de Jauru/MT e Osmar Simão dos Santos, 

e sua esposa Natalina Fatini dos Santos, residentes e domiciliados no Sitio 

Buritis, na Zona Rural do Município de Jauru/MT ; a.2) dos confinantes do 

imóvel usucapiendo Arlindo Pereira da Silva,, brasileiro, casado, lavrador, 

domiciliado no Sitio Beija Flor, comunidade Formiga, zona Rural no 

município de Jauru/MT, JOSE GUILHERME GONÇALVES, brasileiro casado, 

pecuarista, domiciliado no Sitio Fortuna, na comunidade jaó, zona rural no 

município de Jauru, Wagner Fatini dos Santos, brasileiro, casado, lavrador 

domiciliado no Sitio ouro verde, na comunidade Formiga na zona Rural do 

município de Jauru/MT, Delair Apolinário de Farias, brasileiro casado, 

pecuarista, domiciliado no Sitio América, na comunidade Salvação, zona 

rural no município de Jauru/MT, e espolio de Gabriel Paixão através da 

inventariante Ana Pereira Dias, brasileira, viúva, pecuarista, domiciliada na 

fazenda São Paulo, comunidade Salvação, no município de Jauru/MT nos 

termos do artigo 246 § 3 do NCPC a.3) por edital, dos réus incertos e 

eventuais interessados; b) a intimação, por via postal, dos representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jauru, para que manifestem se desfrutam de interesse no processo; c) a 

intervenção do ilustre agente ministerial; d) a procedência da ação, para o 

fim de: d.1) ser declarada a aquisição da propriedade do bem imóvel 

usucapiendo, por parte do requerente, expedindose o respectivo mandado 

para transcrição da sentença prolatada no registro de imóveis, 

acompanhado de cópia da planta e memorial descritivo; Pretende provar o 

alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente 

provas documentais, testemunhais, cujo rol será apresentado 

oportunamente (art. 357 § 4 do Código de Processo Civil) e, se necessário 

for, prova pericial. Valor da Causa: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Nestes termos, pede deferimento. Jauru/MT, 03 de outubro de 2017. 

(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente) Thucydides Alvares, 

Uemerson Alves Ferreira. Advogado-OAB/MT nº 4552 Advogado-OAB/MT 

nº 14866

Despacho/Decisão: Visto. Cuida-se de ação de USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA proposta por ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA em 

face de NADIR SILVA DE ABREU, sua esposa NAILDA COSTA DE ABREU, 

OSMAR SIMÃO DOS SANTOS e sua esposa NATALINA FATINI DOS 

SANTOS, todos qualificados nos autos.Em síntese, o requerente alega que 

é possuidor de um imóvel rural localizado na zona rural do município de 

Jauru/MT, exercendo o seu direito de posse juntamente com os seus 

antecessores, imprimindo animus domini à área de terras, sem a oposição 

de terceiros, desde a sua aquisição, há mais de trinta anos.Ao final, 

visando à regularização da propriedade do imóvel rural o requerente 

postulou a declaração de aquisição da propriedade por usucapião.É o 

relatório. Decido.Preenchidos os requisitos do art. 319, assim como do art. 

320 do CPC e não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.Acolho a emenda à petição inicial 

de fls. 54, eis que o requerente recolheu as custas 

complementares.Tendo em vista que os procuradores subscritores da 

exordial substabeleceram sem reserva os poderes que lhe foram 

conferidos no mandato de procuração (fls. 55), providencie-se a 

substituição dos causídicos no sistema APOLO.REMETAM-SE os autos ao 

Cartório Distribuidor, a fim de que providencie a alteração do valor da 

causa, observando-se o valor apontado às fls. 54.Nos termos do art. 334, 

§ 4º, inciso II, do CPC, a audiência de conciliação não será realizada, 

quando não se admitir autocomposição. Para a configuração da usucapião 

é necessário o preenchimentos dos requisitos constantes do art. 1.238 do 

Código Civil, especialmente o animus domini, motivo pelo qual não se 

admite autocomposição, eis que não envolve interesse somente das 

partes em litígio.CITE(M)-SE por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, 

aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como 

os eventuais interessados e desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob 

pena de revelia, atentando-se o Gestor ao disposto no art. 229, do 

CPC.Proceda-se a CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área 

usucapienda, por mandado, cientificando-os de que dispõem do prazo de 

15 (quinze) dias, para apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), 

bem como de que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 344 do 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a cada ente 

a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorrido os prazos 

para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem como 

eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Apresentada a manifestação ministerial, VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 07 de agosto de 

2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonardo Lopes da 

Silva, digitei.

Jauru, 18 de outubro de 2018

Thiago Silvestre Perrut Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 47476 Nr: 546-04.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Rio das Pedras Ltda., Artur Fernando 

Bom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Sato Anitelli, Aldo Aufiero, Laelso da 

Silva, Valdete de Jesus Moura da Silva, Fernanda Aufieiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

CERTIFICO que deixo de expedir Carta Precatória para a efetuar a citação 

da confrontante Luciane Sato Anitelli, tendo em vista a ausência do 

recolhimento das custas referentes à distribuição e processamento da 

missiva nos autos.

Por ser verdade, dou fé.

Leonardo Lopes da Silva

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33645 Nr: 901-53.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enércia Monteiro dos Santos, SEBASTIÃO DE 

SOUZA CORREIA, Renato Félix de Souza, Luciana Brum da Silva, Pedro 

Batista Correia, Silva e Correia- LTDA, Silvana Vagula de Souza, Renato 

Souza rodeio e Eventos LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Emerson Pinheiro Leite - OAB:MT/19744/O, JOACIR JOSE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 4568, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - 

OAB:12079

 Visto.

DEFIRO o pedido formulado pelo presentante do Ministério Público na cota 

retro, para tanto, DETERMINO a intimação dos compromissários RENATO 

FÉLIX DE SOUZA, SILVANA VÁGULA SOUZA, RENATO SOUZA REDEIOS 

E EVENTOS LTDA, SEBSTIÃO DE SOUZA CORREIA, LUCIANA BRUM 

SILVA, PEDRO BATISTA CORREIA e SILVA E CORREIA LTDA, 

pessoalmente e por seus advogados, via DJE, em caso de residirem nesta 

Comarca; e pelo correio e por seus advogados, via DJE, se residentes 

fora dos limites territoriais desta Comarca; para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem os comprovantes de cumprimento do acordo 

celebrado nos autos.

Com a apresentação dos comprovantes ou o decurso do prazo, fato que 

deverá ser certificado nos autos, ABRA-SE vista ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32885 Nr: 214-76.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Dias Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora apresentou pedido de expedição da RPV às fls. 104/105, 

referente ao acordo homologado em segunda instância.

Com efeito, depreende-se do termo de acordo de fls. 94/95, que a parte 

autora concordou em receber a quantia de R$ 40.717.20 (quarenta mil 

setecentos e dezessete reais e vinte centavos) referente a parcelas 

atrasadas, bem como a quantia de R$ 2.119,20 (dois mil cento e dezenove 

reais e vinte centavos) a título de honorários sucumbenciais.

Salienta-se que a sentença homologatória transitou em julgado, consoante 

certificado às fls. 101.

Assim, em respeito ao instituto da coisa julgada e ao princípio da 

inalterabilidade da sentença, os quais buscam primordialmente conferir 

segurança jurídica, DEFIRO o pedido formulado às fls. 104/105 dos autos 

para DETERMINAR a expedição das requisições de pequeno valor - RPV, 

observando-se a planilha de cálculos de fls. 86, ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região, via sistema e-PrecWeb.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Com a chegada dos ofícios oriundos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que 

entender de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32876 Nr: 208-69.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edith Maucio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O, VERA LUCIA NOVAK - OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Danielle De La Fuente Goltara Gil, Gestora Judicial, lotado na Vara Única 

da Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na 

forma da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, 

e norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte exequente intimado, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias promova o regular andamento do feito.

Jauru, 30 de outubro de 2018.

Danielle De La Fuente Goltara Gil

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15036 Nr: 848-77.2011.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julieta Barroso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, a sentença proferida nos autos 

transitou em julgado, assim DETERMINO que a secretaria tome as 

providências pertinentes no sentido de transladar para os autos da ação 

principal cópia da sentença de fls. 27/29, bem como do v. acórdão de fls. 

40 e da certidão de transito em julgado de fls. 43.

Na sequência, REMETAM-SE o presente feito à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13142 Nr: 145-83.2010.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Celso Pelegrini - 

OAB:3821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a secretaria tome as providências 

pertinentes no sentido de certificar o trânsito em julgado da sentença de 

fls. 62/63 dos autos.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 3912 Nr: 53-18.2004.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta Barroso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Primeiramente, DETERMINO que a secretaria tome as providências 

pertinentes no sentido de cumprir integralmente a última decisão proferida 

nos autos da ação de embargo à execução registrada sob o n.º 

848-77.2011.811.0047 – Cód. 15036 (apenso)

Após, DETERMINO a intimação da parte autora, através de seu advogado, 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do 

feito requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30384 Nr: 202-33.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, DETERMINO que a Secretaria certifique o decurso do prazo 

concedido para manifestação da parte requerida na decisão de fls. 146 

dos autos.

Após, DETERMINO a intimação da parte autora, por seu advogado, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito 

requerendo o que entender pertinente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14998 Nr: 810-65.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Virgilia Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Dalvo de Oliveira Junior - 

OAB:9.459, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a sentença proferida transitou em 

julgado e, apesar de devidamente intimados do retorno dos autos da 

Instância Superior, as partes permaneceram inertes (fls. 118 e 120). Desta 

feita, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33300 Nr: 611-38.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Rodrigues de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, DIONNE APARECIDA CARRIJO DE SOUZA 

- OAB:20644/O

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO PENAL instaurada em face de MICHEL 

RODRIGUES DE BARROS, devidamente qualificado nos autos.

Constam dos autos os informes de cumprimento da pena.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção da 

punibilidade do reeducando MICHEL RODRIGUES DE BARROS, pelo 

cumprimento integral da pena.

 E o breve relato. Fundamento e Decido.

 Do compulso dos autos verifica-se que o sentenciado comprovou a 

regularidade do cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta, conforme 

documentos acostados, perfazendo o cumprimento integral da pena 

infligida.

Diante do exposto, e sem necessidade de maiores digressões, acolho 

parecer ministerial e declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do reeducando 

MICHEL RODRIGUES DE BARROS, em virtude do cumprimento integral da 

pena aplicada, o que faço com fundamento no art. 66, inciso II, da Lei de 

Execuções Penais.

INTIME-SE o acusado por sua advogada constituída, via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações devidas 

(Instituto Nacional de Identificação – INI, ao Tribunal Regional Eleitoral, ao 

Cartório Distribuidor), nos termos do § 2º, do art. 982, da CNGC.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

Publique-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32966 Nr: 294-40.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidimar Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Guedes Júnior - 

OAB:OAB-RO 190-A

 Visto.

Considerando que a comunicação à vítima não obsta a ocorrência do 

trânsito em julgado da decisão, DETERMINO que a Secretaria adote as 

providências necessárias para certificar a ocorrência do trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos, levando em consideração a 

dispensabilidade da intimação pessoal do acusado - CNGC, artigo 1.387.

Após, uma vez integralmente cumpridas as determinações insertas na 

sentença, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Jauru/MT, 26 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32543 Nr: 1422-32.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Antunes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença

Vistos

Cuida-se de CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO de Sentença movida por ANAIR 

ANTUNES DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Foram acostados aos autos os ofícios noticiando o efetivo pagamento do 

crédito via RPV,s/precatório, cujos valores foram devidamente 

transferidos/levantados pelo patrono da parte autora.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De proêmio, em que pese a parte autora não ter sido cientificada do 

levantamento dos valores depositados nos autos mediante alvará 

eletrônico em nome de seu patrono (fls. 210), tem-se que o advogado 

constituído com poderes específicos para receber e dar quitação prestou 

contas às fls. 206/207, trazendo aos autos o comprovante de 

transferência de para conta bancaria no nome da autora.

 Vale destacar, que a boa fé é presumida, dependendo de prova tão 

somente à má-fé, por corolário, presume-se que os valores levantados 

pelo douto causídico tenham sido repassados à parte autora.

Assim, diante do adimplemento do crédito executado, conforme 

comprovante de levantamento dos alvarás eletrônicos (fls. 211/212), 

DECLARO satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de 

sentença, nos termos do arts. 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

 Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 
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Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 14 de agosto de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47756 Nr: 2807-36.2018.811.0048

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE BARACHO, PAULO 

HENRIQUE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT, ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - 

OAB:24009/O

 Processo nº. 2807-36.2018.811.0048

Código n.º 47756

VISTOS ETC.,

1. Considerando a informação contida no Ofício nº. 621/2018/DP 

Juscimeira-MT de que o flagranteado Paulo Henrique Rodrigues foi preso 

na data de 27/10/2018, designo audiência de custódia para o dia 

30/10/2018 às 12h45min (horário oficial de Cuiabá - MT).

2. Intimem-se o flagranteado, bem como o(a) representante do Ministério 

Público e o(a) Defensor(a) Público(a).

3. Cumpra-se.

De Jaciara/MT para Juscimeira/MT, 29 de outubro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47717 Nr: 2792-67.2018.811.0048

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ CIMARELLI SOBRINHO, 

EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:192051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, é notório que a situação econômico-financeira que se 

depara a parte requerente não o permite vislumbrar os objetivos da 

gratuidade da justiça, bem assim ser considerado como 

hipossuficiente.Destarte, as circunstâncias observadas afastam o 

benefício, que é garantido ao pobre na razoável acepção do termo e não 

ao que simplesmente o declara nos autos, sob pena de banalizar o que 

deve ser resguardado a quem de direito, de acordo com o mandamento 

constitucional expresso. A parte requerente nas condições objetivamente 

observadas não pode ser considerada hipossuficiente, sob pena de 

vulgarizar o termo e estender o benefício a todos, sem discriminação legal. 

Deveria a empresa requerente colacionar seus rendimentos/dividas ou 

documentos comprobatórios para que este magistrado entende-se que 

não disporia de condições para arcar com as custas e taxas judiciais, que 

não fora feito.Apesar da parte requerente não ter requerido na inicial a 

justiça gratuita não obsta o magistrado de indeferir o benefício, havendo 

nos autos fundadas razões para tanto, de ordem financeira, pois a lei nº. 

1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração 

ainda do art. 5.º inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que 

demonstrarem essa condição.Aliás, invés de “evidenciarem” a 

hipossuficiência, a norma emprega o vocábulo “comprovarem” a 

miserabilidade ou incapacidade financeira de suprir as regulares custas.A 

redação do aludido dispositivo constitucional é a seguinte (com 

destaque(...)3. Isto posto, INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, 

nos termos do art. 5.º, caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 

5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, devendo a parte requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, procedendo ao devido 

preparo do feito, sob pena de extinção do processo.4. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Juscimeira – MT, 30 de outubro de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 25459 Nr: 1096-35.2014.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIANE FARIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANRIE RODRIGUES RECK - 

OAB:59323

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, com as partes já qualificadas nos autos.

2. Foi informado o pagamento integral do débito por parte do executado, 

uma vez que foi expedido alvará do valor total anteriormente depositado 

pelo INSS em instituição bancária.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

6. Sem custas e despesas processuais. Honorários advocatícios já 

fixados.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7118 Nr: 749-46.2007.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMIR MORIGGI, IZAIAS RODRIGUES DOS 

SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA - 

OAB:OAB/MT -10.081, PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - OAB:

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido em cota ministerial retro, motivo pelo qual 

redesigno à sessão de julgamento dos acusados Dalmir Moriggi e Izaias 

Rodrigues dos Santos Neto para o dia 30 de Abril de 2019, às 08h00min 

(horário oficial de Cuiabá-MT).

2. Intime-se o Ministério Público, o(s) réu(s) e o(a) Advogado(a) Defesa, 

bem como as testemunhas arroladas pelas partes na fase do artigo 422, 

do CPP, residentes nesta Comarca. Requisite-se o réu, se necessário. 

Estando o(a)(s) acusado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, e, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expeça-se Edital de Intimação que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei.

3. Quanto às testemunhas residentes fora desta Comarca faculto às 

partes a apresentação das mesmas, independentemente de intimação 

(RTs 519/434, 464/349, 558/312, 559/312).

4. Diante da redesignação da sessão de júri acima, vejo por bem indeferir 

o pleito contido em fl.974.

5. Ademais, diante do teor de certidão contida em fl. 976, dê-se vista dos 

autos ao membro do Ministério Público, bem como (intime-se) aos 

advogados de defesa para manifestação. Prazo: 10(dez) dias.

6. Por fim, determino seja oficiado à Politec para que encaminhe a este 

Juízo os laudos de números 02-02-06-000408-2007 e 
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02-02-06-001312-2008 coloridos.

 7.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 509 Nr: 3-04.1995.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVAL REZENDE DA SILVA, FRANCISCO 

MARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FAUSTINO 

PEREIRA - OAB:16834, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A, 

Moacir José Morandini - OAB:15139

 Intimação da Advogada Dra. Fernanda Faustino Pereira, da decisão de fls. 

1873, a qual deferiu o pedido de desarquivamento dos autos para 

extração de copias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31516 Nr: 942-46.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maywmy Edwarda Araújo Silva 

- OAB:23677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de ANDRÉ NUNES DA SILVA, sustentando, em síntese, haver 

excesso de execução.

Devidamente intimada a parte exequente concordou com o pedido feito 

pela parte executada.

Foi o relatório. Fundamento. DECIDO.

2. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADOS NO 

CUMPRIMENTO DA SENTENÇA manejada pelo MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - 

MT em face de ANDRÉ NUNES DA SILVA, ambos qualificados.

Assim, ao analisar os cálculos, depreende-se que razão assiste ao 

executado, ademais, houve a concordância da parte exequente quanto 

aos valores executados.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente IMPUGNAÇÃO feita pelo MUNICÍPIO DE 

JUSCIMEIRA - MT em face de ANDRÉ NUNES DA SILVA, motivo pelo qual 

homologo, desde já, o cálculo apresentado em Ref: 39 e, por corolário, 

determino que se aguarde o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando transcorrido 

aquele “in albis”, mediante certidão detalhada, após prossiga no 

cumprimento da sentença, com a expedição de RPV, em favor da parte 

exequente.

3.2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47793 Nr: 2816-95.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS RODRIGUES DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos.

1. Cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

3. Comunique-se o juízo deprecante.

 4. Cumpra-se com urgência.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37093 Nr: 3617-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE AGUIAR RUICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCISCO ALVES 

SIQUEIRA - OAB:44828

 Vistos.

1. Diante da informação contida em certidão de Ref: 40, vejo por bem 

cancelar a audiência ora designada.

2. Ademais, determino a expedição de carta precatória para a Comarca de 

Rondonópolis – MT, para que naquela Comarca seja procedida a inquirição 

das testemunhas comuns João Ribeiro de Amorim e Antônio Carlos da 

Silva. Prazo para cumprimento da missiva: 30 (trinta) dias.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47676 Nr: 2779-68.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELLA SANTOS MACHADO DA SILVEIRA, 

GIOVANNA SANTOS MACHADO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE 

INFRAESTRUTURAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÚLIO AGUIAR TABOSA - 

OAB:25531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela parte autora, 

nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/01/2019, às 14h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela a fim de comparecer à 

audiência, acompanhada de seus(uas) Advogados(as). Em não havendo 

acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data de audiência de conciliação, nos termos do artigo 335 do Código 

de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora através de seus advogados.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive Carta Precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47681 Nr: 2782-23.2018.811.0048
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCÊ LOPES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do art. 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, concedo a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do art. 98, do Código de Processo Civil.

3. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

4. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 28/01/2019, às 13h30min 

(horário oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de 

Processo Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição 

nesta Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda-se 

o(a) Sr(a) Gestor(a) com o necessário.

5. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

6. Intime-se a parte autora por meio de seu(ua) Advogado(a) (art. 334, § 

3º, do CPC).

 7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

8. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 23 de outubro 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34097 Nr: 207-76.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL, com as partes já qualificadas nos autos.

2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do mérito, com 

o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito (Ref: 34).

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

4. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, eis que 

beneficiário da gratuidade da justiça.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 31055 Nr: 710-34.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZINA ESTEVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para acolher o 

incidente propostos contra a execução promovida por DEUZINA ESTEVES 

RODRIGUES, motivo pelo qual homologo, desde já, o cálculo apresentado 

em Ref: 41 e, por corolário, determino que se proceda da seguinte 

forma:3.1.1. Aguarde-se o decurso do prazo para interposição de 

eventual recurso, certificando o trânsito em julgado quando transcorrido 

aquele “in albis”, mediante certidão detalhada.3.1.2. Cumprido o item retro, 

já no feito principal, determino que se requisite o pagamento por intermédio 

do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, em consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de 

maio de 2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida 

requisição: a) ser instruída com os seguintes documentos: I – número do 

processo em que se originou o débito, bem como a data em que este foi 

ajuizado; II – natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – 

nome das partes e procuradores; IV – nome e número do CPF dos 

beneficiários, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, 

incapazes, espólios, massa falida, menores e outros; V – natureza do 

crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou precatório); 

VI – valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição; VII – 

data-base para efeito de atualização monetária dos valores; VIII – data do 

trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de 

conhecimento; IX – data de preclusão da oposição ao título executivo, 

quando este for certo e líquido, a data em que, após a citação regular do 

devedor, transitou em julgado a decisão ou sentença de liquidação; b) ser 

expedida em duas (02) vias, encaminhando-se a primeira ao Presidente do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral 

da Procuradoria Especializada do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, 

inciso III, §§ 1º e 2º, da Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF). 4. P. R. I. 

C., expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38734 Nr: 2444-83.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MOREIRA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Diante da informação contida no ofício de Ref: 61 intime-se a parte 

requerente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43878 Nr: 1246-74.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristian Massayoshi B. Koyama 

- OAB:22108/O, POTYRA IRAE LOUREIRO - OAB:18910/O, TÚLIO 

AGUIAR TABOSA. - OAB:25531-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13.245-A

 Vistos.

1. Diante dos petitórios de Ref: 44 e Ref: 45 intime-se a parte requerente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39091 Nr: 2611-03.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCHIOLINA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal (NCPC, art. 1007, parágrafo 3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 30 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39707 Nr: 2818-02.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO JOSÉ CÉSAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 

OAB:

 Vistos, etc.

1. Conforme o artigo 1.010, §1º, do CPC/2015, INTIME-SE a parte apelada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente as contrarrazões 

recursais.

2. Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º 

do artigo 1.009 do CPC/2015 ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 

1.010, §2º, do CPC/2015), INTIME-SE o apelante para 

manifestação/contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. A seguir, após a resposta, remetam-se os presentes autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal (NCPC, art. 1007, parágrafo 3º).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 30 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36778 Nr: 1517-20.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 3.1. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA, para conceder 

os benefícios da aposentadoria por invalidez à parte autora, ANTONIA 

CARDOSO DE OLIVEIRA, indicado e qualificado na petição inicial, nos 

termos do artigo 44, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 1 (um) salário mínimo 

mensal, bem como o abono anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a 

partir de 14/06/2016, observada a prescrição quinquenal contada 

retroativamente da data do indeferimento administrativo; e julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.3.2. Os valores das parcelas vencidas 

deverão ser acrescidos de juros moratórios, no patamar de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente desde o 

vencimento de cada parcela, os quais deverão ser pagos na forma do 

artigo 100, § 3º, da Constituição Federal, de uma única vez.(...)3.7. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): ANTONIA CARDOSO DE 

OLIVEIRA; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda 

mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário 

mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 14/06/2016 (data do 

indeferimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36178 Nr: 1228-87.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO JOSÉ GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA, para conceder 

os benefícios da aposentadoria por invalidez à parte autora, NIVALDO 

JOSÉ GUIMARÃES, indicado e qualificado na petição inicial, nos termos do 

artigo 44, da Lei nº. 8.213/91, no valor de 1 (um) salário mínimo mensal, 

bem como o abono anual previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir de 

14/06/2009, ): NIVALDO JOSÉ GUIMARÃES; b) benefício concedido: 

aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais) - salário mínimo -; d) data de início 

do benefício – DIB: 20/09/2016 (data do indeferimento administrativo); e) 

renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.Juscimeira-MT, 24 de 

outubro de 2018.Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47791 Nr: 2814-28.2018.811.0048

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO FERNANDO MASCARENHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYWMY EDWARDA ARAÚJO 

SILVA - OAB:23677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

2. Assim, notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações que julgue necessárias (artigo 7º, inciso 

I, da Lei nº. 12.016/2009).

3. Se as informações vierem acompanhadas de documentos, diga o 

impetrante, em 5 (cinco) dias, ocasião em que não deve juntar novos 

documentos, sob pena de desentranhamento.

4. Cumpridos os itens supra, prestadas ou não informações, manifeste-se 

o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 12, caput, da 

referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão.

Juscimeira – MT, 20 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39271 Nr: 2667-36.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAXIMINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Diante da inércia do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

em implantar o benefício concedido à parte autora, defiro o pedido retro 

para que sejam os presentes autos remetidos para a Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ), no endereço colacionado 

nos autos para a devida implantação do benefício no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de responsabilização cível e criminal da autoridade 

responsável pela inexecução da anterior determinação judicial.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 47281 Nr: 2638-49.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO 

JUNIOR - OAB:22128/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do artigo 321 do mesmo diploma 

legal.2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, 

nos termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.3. Postergo a 

análise do pedido liminar para o momento processual oportuno, eis que 

vislumbro que as provas produzidas são unilaterais, restando necessária 

a angularização processual do feito com a citação da parte requerida.4. 

Com efeito, a praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da 

matéria versada nos presentes autos demonstra que a autarquia 

requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS 

não faz transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando ainda contra os princípios da celeridade e da 

economia processual, mister que o presente feito seja prontamente 

saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a DA 

ROSA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39116 Nr: 2617-10.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Vistos.

1. Proceda-se à alteração do tipo de ação e demais registros cartorários, 

fazendo constar “Cumprimento de Sentença”.

2. Cite-se o executado, por intermédio do Procurador-Geral do INSS, para 

opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 130, da Lei n.º 

8.213/91 com redação dada pela Lei nº. 9.528/97).

3. Certificado o não oferecimento de embargos no prazo legal, 

requisite-se, incontinenti, o pagamento por intermédio do Desembargador 

Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com o disposto na Resolução n.º 438, de 30 de maio de 

2005, do Conselho da Justiça Federal, devendo referida requisição: a) ser 

instruída com os seguintes documentos: I – número do processo em que 

se originou o débito, bem como a data em que este foi ajuizado; II – 

natureza da obrigação a que se refere o pagamento; III – nome das partes 

e procuradores; IV – nome e número do CPF dos beneficiários, inclusive 

quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, massa 

falida, menores e outros; V – natureza do crédito (comum ou alimentar) e 

espécie da requisição (RPV ou precatório); VI – valor individualizado por 

beneficiário e valor total da requisição; VII – data-base para efeito de 

atualização monetária dos valores; VIII – data do trânsito em julgado da 

sentença ou acórdão no processo de conhecimento; IX – data de 

preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, 

a data em que, após a citação regular do devedor, transitou em julgado a 

decisão ou sentença de liquidação; b) ser expedida em duas (02) vias, 

encaminhando-se a primeira ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região e a segunda ao Procurador-Geral da Procuradoria Especializada 

do INSS em Cuiabá, Mato Grosso (art. 2º, inciso III, §§ 1º e 2º, da 

Resolução n.º 438, de 30.05.05, do CJF).

4. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41043 Nr: 21-19.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA, RENATA 

JESUS DE OLIVEIRA, MARCOS SOARES MACIEL DE LIMA, ANDERSON 

CREMA GONÇALVES, BRUNO CLAUDIANO DA CRUZ, ANDERSON ISRAEL 

MOURA NUNES DA SILVA, EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15.130, THAIS SUELEN GARCIA - OAB:12190

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido na cota ministerial retro. Assim, determino seja 

certificado nos autos se todos os acusados apresentaram respostas à 

acusação.

2. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45018 Nr: 1765-49.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 11/12/2018, às 13h40min (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

3. Intime-se o acusado, o Advogado de Defesa, o Ministério Público, e as 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 
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artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

6. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) “de fora”.

7. Solicite-se o recambiamento do réu para comparecer à audiência 

supradesignada.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência que o caso requer.

Juscimeira-MT, 30 de outubro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 44100 Nr: 1353-21.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos.

1. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 30 de outrubro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36030 Nr: 1183-83.2017.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSVAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BIASI ZANIN NETO, SANTO ZANIN 

NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165202-A/SP, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIONE SANTOS - 

OAB:50454

 Vistos, etc.

Em consulta direta deste magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do executado.

Esclareço que em alguns casos o bloqueio pode se dar em valores 

ínfimos, que não justificam a concretização da transferência, conforme 

dispõe o provimento nº 18/2007 da CGJ.

Com efeito, intime-se o exeqüente para requerer o que de direito em 5 dias 

(NCPC, art. 218), sob pena do feito ser SUSPENSO, e remetido ao arquivo 

provisório, consoante dispõe o artigo 40 da LEF e art. 921, inciso III do 

NCPC.

Transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos 

conclusos.

Junte-se cópia da consulta on-line.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-18.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Diante da certidão acostada, demonstrando o transito em 

julgado da decisão no Recurso Inominado, considerando improcedente o 

pedido do autor, o processo deve ser arquivado definitivamente. 2. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-11.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA RODRIGUES FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO OLIVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. O acordo das partes foi celebrado extrajudicialmente, 

conforme petição. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, c/c art. 487, inciso III, letra “b”, do NCPC, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as 

partes, restando extinto o processo com resolução de mérito. Sem custas 

e honorários (LJE, art. 54 e 55). Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000170-95.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EZIEL DE LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

2. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de pedido de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE 

URGENCIA veiculado por EZIEL DE LIMA ALVES em face do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados, alegando, em síntese, que procedera com o necessário para 

aquisição sua Carteira Nacional de Habilitação, contudo, passado mais de 

40 (quarenta) dias e cumpridas todas exigências do procedimento, o autor 

não recebeu a sua CNH, estando impedido de prestar seus serviços a sua 

empregadora. Assim, busca a tutela de urgência para a entrega da sua 

CNH, bem como a indenização pelos danos causados. Porém a referida 

CNH foi expedida e entregue ao autor, motivo pelo qual a presente ação 

perdeu o interesse, diante do esvaziamento do seu objeto. Verificada, por 

certo, a ausência superveniente do interesse processual, de modo a 

configurar a carência da ação. Neste sentido, eis os seguintes julgados 

selecionados por Alexandre de Paula, em seu Código de Processo Civil 

Anotado, vol. 1, 7.ª ed., Ed. RT, pág. 14: “O interesse de agir deve existir 

no momento em que a sentença for proferida. Se ele existir no início da 

causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta 

de interesse” (Ac. un. da 7.ª Câm. do TJSP de 29.06.94, na Ap 212.187-1, 

res. Des. Leite Cintra; JTJSP 163/9)” “O interesse processual, cuja 

existência é indispensável, se existiu no início da causa, mas não está 

presente no momento da sentença, motiva a rejeição da ação” (Ac. un. da 

2.ª Câm. do TJSP de 07.02.1995, na Ap 200.351-1, rel. Des. Vasconcellos 

Pereira: JTJSP 173/126)” 3. POSTO ISTO, conforme pleiteia o requerido, 

EXTINGO o processo sem resolução do seu mérito, com base no art. 485, 

VI do Novo Código de Processo Civil, porquanto verificada a perda do 

objeto da demanda. 4. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 5. 

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Arquive-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-88.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR HUMBERTO SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de penhora por meio eletrônico. 2. A 

pretensão do(a) exeqüente merece guarida. Não se trata de desprezo à 

conhecida regra de que a execução deve se processar pelo meio menos 

gravoso ao executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos 

executórios devem ser pautados no sentido de sempre buscar a 

viabilidade da satisfação do crédito. Ora, o artigo 854 do Novo Código de 

Processo Civil veio a permitir, expressamente, a penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade até o valor indicado na execução. 

Não bastasse isso, o artigo 655 do mesmo Código estipula o “dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” como o 

primeiro bem na escala de preferência a ser obedecida para penhora. 

Ademais, a penhora efetuada por meio do mencionado convênio com o 

Banco Central é constitucional e não ofende o direito à inviolabilidade e ao 

devido processo legal, pois se limita a bloquear, na conta corrente do 

devedor, valor certo, não quebrando seu sigilo bancário, nem tampouco 

obstando seu direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado 

pela via própria, inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao 

revestimento de algumas das formas de impenhorabilidade (art. 854, 

NCPC). 3. ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 854, NCPC, defiro o 

pedido veiculado pelo(a) exeqüente, para o fim de autorizar a penhora 

sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações 

financeiras do(a) executado(a), até o valor indicado na execução, o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via BACENJUD. 4. Caso 

seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira 

em nome do(a) executado(a), considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud, 

procedendo-se, em seguida, a intimação do executado para os fins legais, 

que pode se dar na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, 

pessoalmente. 5. Após, efetuando consulta no sistema on-line, constato 

que houve o bloqueio total no montante de R$ 5.784,57. 6. Procedo então, 

através do sistema on-line, solicitação de transferência do montante para 

a conta única deste juízo. 7. Sem prejuízo de tal providência, intime-se o 

executado informando a penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar 

embargos, conforme art. 52, inciso IX da Lei 9.099/95 e 914 e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil, no prazo legal. 8. Consigne-se que o 

montante somente será levantado mediante autorização judicial expressa, 

devendo por conseqüência se manter depositado até ordem judicial 

contrária. 9. Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de 

Justiça, informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a 

solicitação para que o referido valor seja depositado junto a conta única 

vinculada a este processo. 10. Intime-se a parte exeqüente e executada 

desta decisão. 11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da 

Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-04.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Defiro o pedido veiculado para que seja redesignada a 

Audiência de Tentativa de Conciliação para a próxima data possível, 

conforme pauta da Srª Conciliadora. 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-13.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO OAB - MT19873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY BARBOSA NISHIMURA OAB - SP324600 (ADVOGADO(A))

WILSON RUSSO NEGRIZOLO OAB - SP216456 (ADVOGADO(A))

THIAGO XAVIER ALVES OAB - SP331632 (ADVOGADO(A))

STEPHANYE RODRIGUES VAZ PEDROSO OAB - SP362569 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA NICACIO GUTIERREZ OAB - SP377443 

(ADVOGADO(A))

ALINE PAMELA ARAUJO OAB - SP316625 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Dispenso o relatório nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. 

É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. Designada audiência de 

conciliação, o requerente não compareceu ao ato, apesar de devidamente 

intimado na pessoa de seu procurador, conforme Termo de Audiência. 

Portanto, forçosa é a extinção do feito sem análise do mérito, em 

decorrência da inércia do autor. Este é o entendimento pacificado, senão 

vejamos: “Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor 

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que 

tenha advogado constituído (Revista dos Juizados especiais do Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 2/108).” 3. ANTE O EXPOSTO, 

diante da ausência da parte autora à audiência de conciliação, julgo extinto 

o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

n. 9.099/95. 4. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 

9.099/95. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo 

Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-02.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender oportuno, sob 

pena de arquivamento do feito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60903 Nr: 880-56.2012.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT
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 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro o pedido de condução coercitiva da testemunha Diones de Souza 

Araújo, uma vez que não compareceu à solenidade, embora devidamente 

intimado.

Defiro o pedido e decreto a revelia do réu que não atualizou o endereço 

nos autos, embora fora obrigado mediante medidas cautelares diversas da 

prisão na decisão que decretou a liberdade do denunciado.

Expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha Alan Rodolfo 

Rodrigues, caso esteja preso.

Redesigno a solenidade para a data 28/03/19 às 17h10. Expeça-se 

mandado de condução coercitiva para a testemunha Diones. Saem os 

presentes intimados.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h20min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário de 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 30 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76694 Nr: 1330-86.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE CONTINI, VANDERSON DE OLIVEIRA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT

 (...).Quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva do denunciado 

Isaque Contini, INDEFIRO-O, considerando que o réu tem uma extensa fixa 

criminal, possui dois processos por crimes do sistema nacional de armas 

em Colíder, além deste em Marcelândia, indicando a reiteração criminosa. 

Ademais, uma das testemunhas, Clóvis Machado, informou que o 

denunciado teria passado por ele no Fórum com um tom ameaçador, 

deixando registrado no seu depoimento este fato. Quanto ao excesso de 

prazo, verifico que a instrução processual está praticamente encerrada, 

faltando apenas a oitiva de duas testemunhas por carta precatória, não 

havendo excesso no prazo. Quanto ao réu Vanderson, INDEFIRO o pedido 

de revogação de prisão preventiva, pois possui vários processos por 

crimes, tais como violência doméstica, executivos de pena em 

Rondonópolis e Cuiabá, tráfico de drogas entre outros, indicando a 

reiteração criminosa do réu.Assim sendo, estando previstos os requisitos 

dos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, mantenho 

a prisão preventiva dos denunciados.Defiro o pedido do Ministério Público 

nos autos 78449 (Restituição de Coisas Apreendidas). Expeça-se ofício à 

Autoridade Policial para que se manifeste, no prazo de 05 dias, de modo 

circunstanciado, sobre interesse na manutenção da apreensão do veículo 

VW Gol Special, placa AAK-4764, ano 2001/2002, de cor branca, 

apreendido nos autos de ação penal 1330-86.2018.811.0109 (Código 

76694), para o IP instaurado por força da decisão de fls. 61, do feito 

autuado sob o código Apolo 76694. Junte-se cópia desta decisão aos 

autos 78449 (2249-75.2018.811.0109).Após o retorno das cartas 

precatórias, vistas às partes para alegações finais no prazo legal de 

forma sucessiva.Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que 

às 19h15min encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, 

Estagiário de Gabinete, que digitei o presente termo.Marcelândia/MT, 29 de 

outubro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73870 Nr: 1689-70.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUAN MARQUES SILVA SANTOS, PAMELA 

GABRIELE DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0, Névio Pegoraro - OAB:6904-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Declaro citados os denunciados Ruan Marques Silva Santos e Pamela 

Gabriele da Silva Batista.

A denunciada Pamela Gabriele da Silva Batista contratou o Dr. Antônio 

Ferreira Diniz para representa-la em Juízo.

Saem intimados para apresentar defesa prévia no prazo legal. Intime-se o 

Dr. Cilso Pereira dos Santos para apresentar defesa prévia do denunciado 

Ruan Marques da Silva Santos (fls. 137).

Modifico a decisão de fls. 137 a fim de reduzir os honorários advocatícios 

para 10 URH e de excluir a representação da denunciada, mantendo 

apenas a do denunciado.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 18 de outubro de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76454 Nr: 1244-18.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NLDS, MFLDS, JLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Expeça-se carta precatória para CITAR e INTIMAR o requerido para se 

manifestar sobre os termos da inicial, se manifestar sobre a proposta de 

acordo, apresentar contraproposta e CONTESTAR a demanda no prazo de 

15 dias. Após, com o retorno, intime-se a parte autora para se manifestar. 

Em seguida, vistas ao MP. Logo após, voltem os autos conclusos para a 

decisão.

Defiro o pedido de guarda provisória em favor da parte autora, uma vez 

que as crianças residem com ela desde o nascimento, inclusive após a 

separação de fato do casal. Expeça-se termo de guarda provisória das 

crianças Nathália Lemes da Silva e Maria Fernanda Lemes da Silva em 

favor da representante legal das crianças, Sra. Jéssica Lemes Medeiros.

Concedo o prazo de 05 dias para o advogado da parte autora juntar aos 

autos termo de nomeação de dativo.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 13h15min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75030 Nr: 356-49.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FM, LRMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Expeça-se carta precatória para CITAR e INTIMAR o requerido a fim de 

que se manifeste sobre os termos da inicial, apresente proposta de 

acordo e CONTESTE a demanda, no prazo de 15 dias.

 Com a contestação, intime-se a parte autora para se manifestar. Em 
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seguida, vistas ao Ministério Público. Após, voltem os autos conclusos.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 13h15min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 29 de outubro de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 47/2018-CNPar

 A Doutora SUELEN BARIZON, Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que a servidora Iaçana Kelly dos Reis Enz, matrícula 

13035, designada Gestora Judiciária Substituta, da Secretaria da Vara 

Única irá usufruir 10 (dez) dias de férias referente ao exercício 2017, no 

período de 05/11/2018 a 14/11/2018.

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Rafael Vinicius Silva Koch, matrícula 35442, Analista 

Judiciário, para exercer, a função de Gestor Judiciário , da Secretaria da 

Vara Única, no período de 05/11/2018 a 14/11/2018.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Matupá-MT, 30 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71045 Nr: 3174-02.2017.811.0111

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Processo nº 3174-02.2017.811.0111 (Código 71045)

Classe – Assunto: Destituição do Poder Familiar

Requerente: Ministério Público Estadual

Requerido: Francyslaura Santos do Vale

Vistos.

A requerida Francyslaura Santos do Vale, regularmente citada por hora 

certa, deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentar contestação, 

razão pela qual decreto-lhe a revelia.

Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial a causídica, DRA. FERNANDA FREITAS ROSA para 

patrocinar os interesses da requerida Francyslaura, apresentando 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 06 (seis) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado 

nomeado para o “múnus” público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos.

 Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência ao advogado 

nomeado:

“No caso de o Defensor Dativo ser removido do processo, por deixar de 

cumprir suas obrigações profissionais, perderá o direito à percepção 

integral da remuneração fixada na forma do caput, devendo o magistrado 

arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho realizado até o momento da 

destituição”.

“Ocorrendo substituição do Defensor Dativo no curso da ação, a 

remuneração será fixada individualmente, levando em consideração os 

atos processuais praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”

Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a percepção 

da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): i) 

patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos 

os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de 

instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do beneficiário 

qualquer remuneração a título de honorários profissionais.

 Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição 

do Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor da 

Defensora Nomeada para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da defesa da 

requerida.

Matupá (MT), 19 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67865 Nr: 1525-02.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MOACIR SCAVANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da parte requerente, Dr. (a, s) 

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA 

GOMES - OAB:5835/MT, para comparecer neste Juízo para retirar o edital 

de citação, para publicação, mediante recibo nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias (art.1.219, parte final, da CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72475 Nr: 214-39.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 214-39.2018.811.0111 (Código 72475)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Inventariante: Banco Itaúcard S.A.

Requerido: Djalma Rodrigues da Silva

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de sua procuradora constituída para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63506 Nr: 1866-62.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDICEIA ALVES DA PAZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - 

OAB:270628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1866-62.2016.811.0111 (Código 63506)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Inventariante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento

Requerida: Claudiceia Alves da Paz Dias

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de sua procuradora constituída para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78713 Nr: 3370-35.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEILZA SILVA CARDOSO SUNAQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3370-35.2018.811.0111.

Código nº 78713.

Vistos.

RECEBO o aditamento à inicial formulado à Ref. 07.

Considerando que não houve a citação da parte requerida, determino que 

CITE-SE a autarquia demandada nos termos da petição inicial e do 

aditamento, para apresentar contestação no prazo legal.

Cumpram-se as demais determinações de Ref. 04.

Matupá/MT, 30 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71165 Nr: 3218-21.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ASDS, VEDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:, IVAINE MOLINA JUNIOR - OAB:21264/O, RUBY DE 

CARVALHO - OAB:21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 3218-21.2017.811.0111 (Código 71165)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente: Vitor Eduardo da Silva Ressel

Requerido: João Ressel

Vistos.

Tendo em vista a declinação da nomeação inclusa, revogo-a e nomeio em 

substituição o Dr. Ivaine Molina Júnior para patrocinar os interesses do 

requerido João Ressel, atribuindo-lhe os honorários outrora arbitrados.

Outrossim, considerando o falecimento do causídico Dr. Ruby de Carvalho, 

intime a parte requerente para que tome ciência de que está assistida 

nessa ação pelo Ministério Público, bem como para que compareça na 

referida instituição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71768 Nr: 3531-79.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSA, MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESA APARECIDA PLENS - 

OAB:23990/O

 Processo nº 3531-79.2017.811.0111 (Código 71768)

Classe – Assunto: Guarda e Regulamentação de Visitas

Requerente: Elaine Silva Amaral

Requerido: André Bevilqua Ribeiro

Vistos.

Tendo em vista o teor da petição retro (ref.19) e dos documentos que o 

acompanham, intime-se a parte requerente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do § 1º do artigo 437 do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público (CPC, art.178, II).

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73794 Nr: 849-20.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência complementar do oficial de justiça conforme certidão lançada 

nos autos (ref.13)no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), através 

de guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

www.tjmt.jus.br, para citação do requerido, devendo juntar aos autos a 

guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35892 Nr: 733-58.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMDS, MARIA DALVA DA COSTA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO DE MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

do Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 733-58.2011.811.0111 (Código 35892)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Fabricia Moreira da Silva

Executado: Ivanildo de Macedo da Silva

Vistos.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por FABRICIA MOREIRA DA 

SILVA, menor representada por sua genitora MARIA DALVA DA COSTA 

MOREIRA, em face de IVANILDO DE MACEDO DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a exequente noticiou que o executado 

quitou os débitos pendentes (f. 104).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos 

termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Reduzo proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor da 

advogada Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo para o correspondente a 2 

URH, considerando a sua atuação técnica - orientação da parte e 

acompanhamento processual-.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 18 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35541 Nr: 384-55.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINA SOARES CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35541.

Processo nº 284-55.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Exequente: Florentina Soares Cardoso de Oliveira

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente, assinalando 

excesso de execução, uma vez que, segundo a impugnação: (1) a 

correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator legal em 

todo o período calculado.

Em manifestação à impugnação, afirma a executada que a tese do INSS é 

descabida porque pretende utilizar índice de correção rejeitado pela 

jurisprudência e não aceito pelo próprio Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

(1) a correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator 

legal em todo o período calculado: no que concerne à presente alegação, 

registro que a correção monetária e os juros moratórios devem observar o 

que dispõe o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da 

Justiça Federal, que por sua vez, determina a utilização do INPC/IBGE 

como indexador a partir de setembro de 2006 (Lei 10.741/2003, MP 

316/2006 e Lei 11.430/2006). No caso, os valores objeto de atualização 

não se referem a período anterior ao mencionado (DIB: 02/2008), logo, 

refuto a alegação do INSS, nesse aspecto.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente (fls.123-126), 

homologando-os.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em percentual de 10% incidentes sobre a diferença discutida.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva 

requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78702 Nr: 3367-80.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE PELLEGRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enédia Maria Albuquerque 

Melo Medeiros. - OAB:3.557-A/MT

 Autos n° 3367-80.2018.811.0111.

Código Apolo n° 78707.

Vistos.

 1- DESIGNO audiência admonitória para o dia 13 de fevereiro de 2019, às 

13h.

INTIME-SE o reeducando para comparecer à audiência designada, bem 

como para se assim desejar constituir novo advogado ou, caso alegue 

não ter condições financeiras para tanto, seja informado de que será 

assistido por Defensor Dativo.

2- Junte-se aos autos certidões de antecedentes criminais atualizadas em 

nome do reeducando.

3- Outrossim, proceda-se ao cálculo dos dias-multa, e intime-se o 

reeducando para que efetue o pagamento da pena de multa, no prazo 

legal, ou então, requerer o seu parcelamento, sob pena de envio de 

fotocópias das peças necessárias à Procuradoria Geral do Estado - PGE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 30 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55705 Nr: 34-28.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIVINA BOHRER YOUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJIANE BARBOSA PRADO DE 

OLIVEIRA - OAB:195857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78597 Nr: 359-05.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 78597.

Processo nº 359-05.2017.811.0023.

Vistos.

Considerando o declínio de competência a este Juízo, designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de janeiro de 2019, às 12h15min, 

cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele 
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arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do art. 455 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 30 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68193 Nr: 1726-91.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte REQUERIDA, por todo o teor 

da sentença de ref. 24.

Vistos etc. [...] Posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS 

INICIAIS para:

 a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 4.271,52 

(quatro mil e duzentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), 

representados pelo contrato nº 582476559;

b) CONDENAR A PARTE REQUERIDA a restituir as parcelas indevidamente 

descontadas, no valor de R$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e 

cinquenta centavos) cada, devidamente atualizados com juros de 1% (um 

por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados 

a partir do desembolso/pagamento/desconto de cada parcela;

Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte 

contrária, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no 

artigo 85, § 2º do novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59771 Nr: 122-32.2016.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI LEMUNG, ADELA LEMUNG, Rosalina Lubke, 

ONEIDE LEMUNG DE SOUZA, SANDRA LEMUNG DOS SANTOS, ALINE 

LUBKE LEMUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AMILTON LEMUNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914, 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT, SOLANGE DA 

SILVA MACHADO - OAB:31375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 122-32.2016.811.0111 (Código 59771)

Classe – Assunto: Inventário

Inventariante: Rosalina Lubke

Requerido: Espólio de Amilton Lemung

Vistos.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de sua procuradora constituída para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 30 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52626 Nr: 772-84.2013.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDS, ACBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 Processo nº 772-84.2013.811.0111 (Código 52626)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Ana Clara Bandeira Rocha

Executado: Flávio Rocha Santos

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, em favor da menor ANA CLARA BANDEIRA ROCHA, em face 

de FLÁVIO ROCHA SANTOS, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, o Ministério Público manifestou pela extinção 

do feito, eis que a parte exequente informou que o executado quitou o 

débito e vem, assiduamente, arcando com os alimentos (f.70).

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade da justiça, nos 

termos do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 17 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58953 Nr: 1582-88.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: César José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Processo nº 1582-88.2015.811.0111 (Código 58953)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: César José da Silva

Executado: Adriana Ferreira da Silva

Vistos.

Após ser regularmente citado/intimado, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, defiro, desde já, o pedido de 
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bloqueio de eventuais veículos em nome do executado, via sistema 

RENAJUD.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52989 Nr: 1116-65.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUNES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52989.

Processo nº 1116-65.2013.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Nunes Rodrigues

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Diante da apresentação da contestação às fls. 87-94, INTIME-SE a parte 

requerente para apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Após, tragam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51070 Nr: 963-66.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCDS, Aída Carolino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51070.

Processo nº 963-66.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Aída Carolino dos Santos

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Levando-se em consideração o teor da decisão proferida no Egrégio 

Tribunal de Justiça e, tendo em vista que às fls. 117-118 foi juntada mera 

comprovação de agendamento, INTIME-SE a parte requerente que 

comprove a negativa do requerimento administrativo ou se for o caso, a 

concessão do benefício, sob pena de extinção do feito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 29 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35057 Nr: 2370-78.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Zanette, MYRIAN TAVARES ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALMOR ZANETTE, Cpf: 35968770910, 

Rg: 1373869, brasileiro(a), casado(a), produtor rural e atualmente em local 

incerto e não sabido MYRIAN TAVARES ZANETTE, Cpf: 86281232100, 

brasileiro(a), comerciária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.Revogo 

eventuais constrições judiciais.Condeno a parte exequente ao pagamento 

das custas judiciais.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e  anotações.Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 12 de abril 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 26 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51956 Nr: 104-16.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVELINA EUGENIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUVELINA EUGENIA, Cpf: 63152649134, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 18/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

JUVELINA EUGENIA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2013113/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/08/2011

 - Valor Total: R$ 1.067,68 - Valor Atualizado: R$ 1.067,68 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo nº 104-16.2013.811.0111 (Código 

51956)Classe – Assunto:Execução FiscalExequente: Fazenda Pública 

EstadualExecutado:Juvelina Eugenia Vistos.Nos termos do artigo 7º da Lei 

6.830/80 “o despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: I 

– citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º”;Destarte, 

CITE-SE a parte executada, por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias.Transcorrido o prazo, certifique-se.Após, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 22 de 

agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 26 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29826 Nr: 273-76.2008.811.0111
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ EDUARDO DA SILVA, Cpf: 

05013338867, Rg: 13439645, Filiação: Pedro José Silva e Maria Conceição 

Silva., brasileiro(a), natural de Presidente Olegário-MG, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Tendo em vista a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA, por sentença, a presente execução, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil/2015.Levantem-se eventuais 

constrições judiciais pendentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o 

trânsito em julgado da presente sentença, procedam-se as anotações e 

baixa de estilo para arquivamento do feito.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Matupá (MT), 20 de fevereiro de 

2017. Suelen BarizonJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 26 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50718 Nr: 600-79.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 50718.

Processo nº 600-79.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Penal

 Autor(es): Ministério Público

Acusado (a): Rosangela Oliveira Cardoso

Vistos.

RENOVE-SE a intimação do advogado nomeado (fl. 72) para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal ou, havendo motivo justo, 

renuncie a nomeação, visto que, mesmo regularmente intimado deixou de 

se manifestar em favor do requerido para o qual foi nomeado.

Cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 29 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51781 Nr: 1678-11.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino de Campos Schimitt & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALBINO DE CAMPOS SCHIMITT & CIA 

LTDA - ME, CNPJ: 03339248000170, Inscrição Estadual: 131896547. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Revogo eventuais constrições judiciais.Custas processuais 

pela parte executada.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Matupá/MT, 14 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 26 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54743 Nr: 938-82.2014.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CDSO, LAOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSO, JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONATAS DA SILVA OSÓRIO, Cpf: 

00878682104, Rg: 1642437-9, Filiação: José da Silva Osório e Angela 

Aparecida Zecchi Osório, data de nascimento: 25/02/1987, brasileiro(a), 

natural de Matupá-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 66 99655-3051 e 

atualmente em local incerto e não sabido JANAINA BORGES DOS 

SANTOS, Cpf: 04059686123, Rg: 22341102, Filiação: Reginaldo Borges 

dos Santos e Jana Maria Martins dos Santos, data de nascimento: 

09/03/1992, brasileiro(a), natural de Marcelandia-MT, solteiro(a), 

repositora. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, com fundamento no art. 33, § 2º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

outorgando a guarda definitiva dos menores Anna Lycia dos Santos 

Osório e José Francisco dos Santos Osório aos requerentes Cleidiane da 

Silva Osório e Lafaiete Adriano Oliveira Mendonça, com os efeitos daí 

decorrentes.JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Colha-se 

o compromisso consoante o disposto no artigo 32 da Lei 8.069/90, com a 

lavratura do termo respectivo.Sem custas processuais a teor do disposto 

no artigo 141, § 2º, da Lei nº 8.069/90.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 09 de 

janeiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 26 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53151 Nr: 1268-16.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON LUIZ BARCAROLO, NELCI MALACARNE 

BARCAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT

 Processo nº 1268-16.2013.811.0111 (Código 53151)
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Classe – Assunto: Reivindicatória

Requerente: Adilson Luiz Barcarolo e Nelci Malacarne Barcarolo

Requerido: Arnaldo Batista da Silva

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pelo requerido Arnaldo Batista da Silva, 

objetivando a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para desocupação 

do imóvel reivindicado.

Compulsando os autos, verifico que o mandado de imissão na posse foi 

expedido em agosto de 2018 e, de lá para cá, transcorrido quase três 

meses, sua finalidade ainda não foi cumprida, por inércia da própria parte 

requerente.

Isto posto, em consonância com os princípios da cooperação, dignidade 

da pessoa humana, direito à moradia e estatuto do idoso, CONCEDO o 

prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel pelo requerido 

Arnaldo Batista da Silva, advertindo-lhe que, havendo resistência, após o 

prazo, o cumprimento da ordem realizar-se-á mediante reforço policial.

Cientifique-se o oficial de justiça.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 31 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26224 Nr: 934-26.2006.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo da Silva Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Código nº 26224.Processo nº 934-26.2006.811.0111.Classe – 

Assunto:Ação Penal – Procedimento OrdinárioAutor(es):Ministério 

PúblicoRéu(s): Danilo da Silva Gonçalves Vistos.1)Inicialmente, verifico 

que, embora tenha sido fixado o regime fechado para o início do 

cumprimento da pena, a sentença condenatória foi omissa quanto à 

necessidade da prisão preventiva do réu, conforme preceitua o art. 387, § 

1º, do Código de Processo Penal.Dessa forma, visando sanar referida 

irregularidade passo a decidir.Analisando os autos, como bem salientou o 

juiz sentenciante, a pena definitiva fixada ultrapassa o patamar de quatros 

anos de reclusão. Além disso, foram negativadas três circunstâncias 

judiciais do crime (CP, art. 59). Ainda, o réu se revela contumaz na prática 

de ilícitos penais, em especial crimes contra o patrimônio, respondendo 

inclusive a executivos de pena. Dessa forma, DEIXO DE CONCEDER AO 

RÉU o direito de recorrer em liberdade e, consequentemente, DECRETO a 

sua prisão preventiva como garantia da ordem pública, com fundamento 

no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.Nesse ponto registro 

que a reiteração criminosa é suficiente para manutenção da medida 

extrema de segregação.2) No mais, considerando as informações 

contidas na certidão de fl. 205, reabro o prazo recursal e, 

consequentemente RECEBO o recurso de apelação interposto à fl. 204 

pelo acusado DANILO DA SILVA GONÇALVES, eis que devidamente 

intimado manifestou o desejo de recorrer da sentença 

condenatória.Outrossim, torno sem efeito a certidão expedida à fl. 189 e a 

guia de execução penal definitiva de fl. 191.3) Considerando que o réu 

esteve assistido por Defensor Dativo nesses autos, NOMEIO o advogado 

Arlon de Souza Porto para atuar em sua Defesa, devendo apresentar 

razões recursais no prazo legal.Tomando em conta a natureza da causa 

FIXO os honorários do mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade 

Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT.Oportunamente será determinada a expedição de certidão em 

favor do Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato 

Gross

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52695 Nr: 837-79.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelço Rosa dos Santos, Marcelino Severino 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADELÇO ROSA DOS SANTOS, Cpf: 

01718944136, Rg: 1788495-0, Filiação: Josefa Calazans dos Santos e 

João Rosa de Jesus, data de nascimento: 22/02/1969, brasileiro(a), natural 

de Santa Luzia Itanhi-SE, convivente, serviço em geral, Telefone (66) 

9663-5487 e atualmente em local incerto e não sabido MARCELINO 

SEVERINO DA SILVA, Cpf: 46050760187, Rg: 724.894, Filiação: Severina 

Cecilia da Silva e Severino Francisco da Silva, data de nascimento: 

01/01/1966, brasileiro(a), natural de Sete Barras-SP, solteiro(a), 

pedreiro/desempregado, Telefone (66) 9925-0921. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, 

e o faço para:1. CONDENAR o acusado MARCELINO SEVERINO DA 

SILVA, já qualificado nos autos, nas sanções do art. 16, parágrafo único, 

inciso IV, da Lei n. 10.826/06; e,2.CONDENAR o acusado ADELÇO ROSA 

DOS SANTOS, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 14, caput, 

da Lei n. 10.826/03.Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 

do Código Penal:1.Em relação ao acusado MARCELINO SEVERINO DA 

SILVA:A pena cominada para cada delito previsto no artigo 16, parágrafo 

único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, é a reclusão, de três (3) a seis (06) 

anos e multa. A culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de 

sua conduta é considerada normal à espécie.O réu não registra 

antecedentes criminais.Quanto à conduta social e personalidade, não há 

elementos nos autos que possibilitem a valoração.As circunstâncias não 

acarretam aumento de pena.As consequências, por sua vez, são 

inerentes ao tipo.Os motivos são inerentes aos tipos penaisO 

comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria 

sociedade.Ausentes quaisquer circunstâncias judiciais negativas, razão 

pela qual fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias 

atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar 

acima fixado.Indo à terceira fase de fixação da pena, inexistente causa de 

diminuição ou aumento, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em 03 

(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo o valor do dia-multa 

equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável 

na execução (art. 49, § 2º, CP).O regime inicial de cumprimento da pena, 

em razão disso, será o ABERTO, em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, 

do Código Penal.Nos termos do artigo 44, do Código Penal, contudo, 

substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direitos, sendo 1 (uma) consistente em prestação de serviço à 

comunidade, em local a ser estabelecido na audiência admonitória a ser 

realizada pelo Juízo da Execução, à razão de 01 (uma) hora por dia de 

condenação; e outra de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) 

salários mínimos a entidade pública a ser estabelecida na audiência 

admonitória.2.Em relação ao acusado ADELÇO ROSA DOS SANTOS:A 

pena cominada para cada delito previsto no artigo 14 da Lei n. 

10.826/2006, é a reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa. A 

culpabilidade do réu, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta é 

normal à espécie, nada tendo a se valorar. O réu não registra 

antecedentes criminais.Quanto à conduta social e personalidade, não há 

elementos nos autos que possibilitem a valoração.As circunstâncias não 

acarretam aumento de pena.As consequências, por sua vez, são 

inerentes ao tipo.Os motivos são inerentes aos tipos penaisO 

comportamento da vítima não há como se aferir, pois, esta é a própria 

sociedade.Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais 

previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, 

inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual 

mantenho a pena no patamar acima fixado.Indo à terceira fase de fixação 

da pena, inexistem causas de diminuição bem como de aumento, razão 

pela qual torno a pena DEFINITIVA em 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, sendo o valor do dia-multa equivalente a 1/30 do 

salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizável na execução (art. 49, 

§ 2º, CP).Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, com 

base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.Diante da quantidade 
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da pena fixada, e nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a 

pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, sendo 01 

(uma) consistente em prestação de serviço à comunidade, em local a ser 

estabelecido na audiência admonitória que se realizará perante o Juízo da 

Execução, à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação e outra de 

prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos a entidade 

pública a ser estabelecida na audiência admonitória.Declaro o perdimento 

da arma de fogo e das munições apreendidas (fl.37) em favor da União, o 

que faço com base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, 

determinando as providências do art. 25 da Lei nº 10.826/2003.Deixo de 

condenar os acusados no pagamento das custas processuais, em razão 

da assistência por Defensor Dativo nesses autos.EXPEÇA-SE certidão de 

créditos em favor do Defensor Dativo, qual seja Dr. Francis Vinicius de O. 

Duarte – OAB 19063/0, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhes são devidos (10 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Após o trânsito em julgado:1.DETERMINO a SUSPENSÃO dos 

direitos políticos dos condenados, enquanto durarem os efeitos da 

condenação (artigo 15, III, CF);2.OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, 

comunicando sobre a suspensão mencionada; 3.COMUNIQUE-SE ao 

Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil 

local, ao INFOSEG, bem como aos Institutos Nacional e Estadual de 

Identificação e à Vara de Execuções Penais desta Comarca;4.EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.Outrossim, cumpridas todas as 

determinações constantes da presente e, após a expedição de guia de 

execução definitiva, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário.CIÊNCIA ao Ministério 

Público e a Defesa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 06 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 24 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76168 Nr: 2015-87.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel de Palma Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, acerca da designação de 

audiência de conciliação para o dia 06 de novembro de 2018, às 13:00 

horas, a ser realizada pela Conciliadora desta Comarca.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1087 Nr: 729-94.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADORA BEIRA MATA LTDA, JOCIMARA 

BERTOLIN CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:3.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAMINADORA BEIRA MATA LTDA, CNPJ: 

37518016000109 e atualmente em local incerto e não sabido JOCIMARA 

BERTOLIN CARDOZO, Cpf: 35265868100, Rg: 03948897, Filiação: Ernesto 

Bertolin e Armelinda Pesqueira Bertolin, data de nascimento: 08/11/1963, 

brasileiro(a), natural de Mariópolis-PR, casado(a), empresária. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Revogo eventuais constrições judiciais.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

1º de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 24 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50932 Nr: 822-47.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO LUIZ ZAFONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARNALDO LUIZ ZAFONATO, Cpf: 

05633761987, Rg: 177.921, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte executada em custas judiciais, em 

consonância com o “item 05” da petição de acordo (f.60-v).Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

20 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 24 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36066 Nr: 906-82.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO PEDRO DE MORAES - 

OAB:3040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): L. J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA ME, CNPJ: 10676650000105, Inscrição Estadual: 133681025. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.Revogo 

eventuais constrições judiciais.Condeno a parte exequente ao pagamento 

das custas judiciais.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas e  anotações.Publ ique-se.  Regis t re-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá/MT, 09 de maio 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 24 de outubro de 2018
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Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35998 Nr: 837-50.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS, ELKE PERIS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DAMIÃO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO DAMIÃO MARQUES DA 

SILVA, brasileiro(a), Telefone 66-9912-3360. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.Condeno a 

parte exequente ao pagamento das custas judiciais, cuja exigibilidade 

restará suspensa em razão da concessão da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se certidão em favor da causídica nomeada para fins de 

cobrança dos honorários advocatícios pertinentes.Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Matupá/MT, 12 de dezembro de 2017.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 24 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34498 Nr: 1810-39.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO SCHILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUIDO SCHILLE, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.Revogo eventuais constrições judiciais.Autorizo o 

levantamento do numerário constrito (f.70), mediante expedição de alvará 

eletrônico, com observância dos dados bancários indicados (f.80-81).Sem 

custas, a teor do artigo 26 da Lei 6.830/80.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 10 de maio 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARESSA CAIONI, digitei.

Matupá, 24 de outubro de 2018

Iaçana Kelly dos Reis Enz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57606 Nr: 1001-73.2015.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDA CZECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MÁRIO CZECHOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto HOMOLOGO POR SENTENÇA a adjudicação 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos bens descritos e 

caracterizados nos autos deixado por Mário Czechowski, em favor da 

inventariante Almerinda Czechowski, para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos ressalvados direitos de terceiros. Por conseguinte, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO NO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do 

deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

do artigo 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o 

termo de adjudicação, arquivando o feito, em seguida, com as baixas e 

anotações devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 30 de outubro de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75575 Nr: 1714-43.2018.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONILDE PICCOLLI CECON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto HOMOLOGO POR SENTENÇA o plano de partilha 

formulado entre os herdeiros do “de cujus” VALÉRIO CECON, com 

cláusula de usufruto vitalício em favor da inventariante DEONILDE 

PICCOLLI CECON para que produza seus legais e jurídicos efeitos 

ressalvados direitos de terceiros.Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO NO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do 

CPC.Expeça-se o formal de partilha, com observância da cláusula de 

usufruto.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento dos benefícios 

da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o formal de partilha, 

arquivando o feito, em seguida, com as baixas e anotações 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 30 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70236 Nr: 2817-22.2017.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELANE JOSE GONÇALVES PEREIRA, DEUSELI 

GONÇALVES PEREIRA, DEUZANIRA GONÇALVES DE SOUZA, JAIRO 

GONÇALVES PEREIRA , FRANCISCA GONÇALVES PEREIRA, MARIA DE 

FATIMA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDNA GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto HOMOLOGO POR SENTENÇA o plano de partilha 

formulado entre os herdeiros da “de cujus” Edna Gonçalves Pereira, para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos ressalvados direitos de 

terceiros. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO NO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.Expeça-se o 

formal de partilha.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 
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processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do deferimento 

dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, 

§ 3º do CPC.Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o formal de 

partilha, arquivando-se com as baixas e anotações devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

30 de outubro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 78343 Nr: 3172-95.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS ALMEIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3172-95.2018.811.0111.

Código nº 78343.

Vistos.

Analisando os autos, verifico que os documentos apresentados não 

comprovam a negativa do requerimento administrativo pela autarquia 

demandada.

Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para que comprove a negativa 

do requerimento administrativo ou se for o caso, a concessão do 

benefício, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem que tenham sido tomadas as providências 

necessárias pela parte interessada, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Matupá/MT, 24 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60392 Nr: 350-07.2016.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDL, JLSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO, JSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA RITA DA SILVA 

MARAFON - OAB:12.275-B/MT

 Processo nº 350.07.2016.811.0111 (Código 60392)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente: Jhon Lennon Silva Martins

Requerida: Emerson Martins de Oliveira

Vistos.

RENOVE-SE a intimação da advogada nomeada para que se manifeste 

acerca do encargo ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, visto 

que, mesmo regularmente intimada deixou de se manifestar em favor da 

requerente para o qual foi nomeada.

Cientifique-a de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado à sua 

entidade de classe para as providências pertinentes.

Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, bem como para se manifestar quanto à 

determinação de ref.55, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por abandono.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de outubro de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 77866 Nr: 2899-19.2018.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2899-19.2018.811.0111 (Código 77866)

Classe – Assunto: Inventário Negativo

Requerente: Nayara dos Santos Silva

Inventariado: Espólio de José Roberto Pereira Ramos

Vistos.

Trata-se de pedido de abertura de inventário negativo em virtude do 

falecimento de José Roberto Pereira Ramos.

O inventário negativo não encontra respaldo legal, porém a doutrina e a 

jurisprudência o admitem quando necessária a comprovação de 

inexistência de bens do falecido, como é o caso em que a parte autora 

objetiva transferir uma motocicleta que está em nome do falecido, já 

vendida pelo “de cujus” em vida, mediante alvará judicial.

Pois bem, preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo 

Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal, recebo a petição inicial.

Nomeio como inventariante a requerente NAYARA DOS SANTOS SILVA, 

que deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, por meio de 

seu procurador, e apresentar as declarações nos 20 dias subsequentes, 

caso ainda não as tenha apresentado.

Feitas as primeiras declarações, proceda-se às citações e intimações 

previstas no artigo 626 do Código de Processo Civil.

Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público.

À mingua de elementos contrários e em homenagem à presunção de 

veracidade que a lei confere a declaração de pobreza sujeitada pela 

parte, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

 Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de outubro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 42027 Nr: 2098-65.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zac Lene Silva Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT8506-A

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista que 

o perito nomeado que apresentou o laudo às fls. 135/137, não se encontra 

mais realizando perícias perante este Juízo, inclusive em manifestação via 

email informou que se mudaria do Estado, impulsiono os autos para que 

sejam as partes intimadas para requererem o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 61812 Nr: 305-18.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orácio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 904 de 1058



- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para se manifestar em relação a 

Certidão Negativa de Citação e Intimação da parte requerida, Ref. 30, bem 

como efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor 

de R$ 436,55 (Quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco 

centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 43559 Nr: 1628-97.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalo Ribeiro de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da carta 

precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 71747 Nr: 1507-93.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eldocir Lopes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida para manifestar acerca da 

petição de Ref: 24, bem como comprovar o cumprimento da liminar 

deferida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 53466 Nr: 144-42.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAAOVdM-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco 

reais), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, 

juntando aos autos comprovante original (art. 649, §2º, da CNGC), no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41478 Nr: 1424-87.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da petição 

de fls. 197 e cálculo, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40340 Nr: 87-63.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuseli de Castro Goveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora/apelada para apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19861 Nr: 361-95.2010.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Oliveira França Calixta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, bem como manifestar conforme determinado à fl. 129.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70226 Nr: 954-46.2018.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Unimed Cuiabá- Coop. de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Érica Josefina de Almeida Andrades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaia de Souza Araujo Menezes 

- OAB:20237, Jaqueline Proença Larréa - OAB:13.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora da audiência de Conciliação 

redesignada para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 13 horas.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 604 Nr: 30-09.1993.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.L. Chiarelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Paulo Oliveira 

Medeiros - OAB:2.949/MT

 DECISÃO – DETERMINAÇÃO [101013]

Vistos.
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I – Proceda-se com a transferência dos valores bloqueados para a conta 

correspondente, a fim de gerar ID de bloqueio.

II – Após, cumpra-se o despacho de fl. 313, expedindo-se o competente 

alvará de levantamento.

III – Em seguida, intime-se o exequente, para se manifestar no feito, em 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender por direito

IV - Em caso de inércia ou se o exequente não realizar requerimento apto 

a promover o prosseguimento da execução, ARQUIVE-SE provisoriamente 

o feito, por prazo não inferior a 05 (anos) anos, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas o 

conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata.

V. Findo o prazo, venham os autos conclusos para extinção, nos termos 

do provimento 86/2014.

VI- Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

V - CUMPRA-SE, expedindo o necessário .Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10074 Nr: 517-80.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicencia Gonçalves Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, GISELIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

I - Tendo em vista ausências das partes e suas testemunhas, vistas dos 

autos ao representante do requerente, para apresentação de justificativa 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 II - Sem prejuízo ao cumprimento desta decisão e porque ainda físico o 

processo, DETERMINO que seja digitalizado/virtualizado, devendo tal 

procedimento ser realizado no Cartório Distribuidor da Comarca, e logo 

após, INTIMEM-SE as partes disso e para se manifestarem, no prazo 

preclusivo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter 

pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais (art. 12, § 5º, 

Lei n. 11.419/2006; art. 223 e ss da CNGC).

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43456 Nr: 526-61.2018.811.0031

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFdS, CJOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): .JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - OAB:23652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos e intimo a parte 

REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para apresentar os 

memoriais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-07.2018.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA Processo nº 

1000037-07.2018.8.11.0031 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Dispensado 

o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por WILSON ALMEIDA DA SILVA em face de VIVO S.A. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. 

Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inc. II, do Código 

de Processo Civil. Pleiteia a reclamante indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do nome 

da reclamante pela reclamada. A reclamada contesta, informando que o 

débito ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

reclamante. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte reclamante. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação ao autor. Destarte, conquanto tenha a reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação. Não há nos autos nenhum documento 

assinado pelo reclamante, áudio de ligação, número de contrato ou 

protocolo, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, apenas 

telas do sistema interno da requerida e supostas faturas, produzidas 

unilateralmente, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na 

inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da reclamante para a referida contratação. A inserção do nome 

do reclamante nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. Assim, não comprovada à legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito oriundo da negativação indevida, e a 

reparação pelos danos suportados é medida que se impõe. No tocante 

aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Além do mais, é sempre 

útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do 

risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os 

riscos e ônus de sua atividade. Nessa senda, tem manifestado as Turmas 

Recursais: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – A inclusão do nome do 

consumidor em cadastro de restrição ao crédito resulta em ofensa à 

imagem e reputação, causando desconforto moral apto a ensejar 

compensação pecuniária, sendo dispensável a prova do prejuízo. II – O 

valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios 

de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições 

econômicas das partes envolvidas, a natureza, a extensão do dano, o 

caráter punitivo da medida e o não enriquecimento sem causa da parte 

ofendida. III - O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos 

morais decorrentes da relação contratual é a data da citação. IV – 

Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao 
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recurso da ré.(TJ-DF - APC: 20130110862516, Relator: JOSÉ DIVINO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2015 . Pág.: 268); NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. TELEFONIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA SE ADEQUAR AOS PARÂMETROS DA 

TURMA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004473393, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 12/07/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004473393 RS, Relator: Carlos Eduardo 

Richinitti, Data de Julgamento: 12/07/2013, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2013); A obrigação de 

indenizar deve ser reconhecida, embora não nos moldes postulados 

inicialmente, diante do risco de se concretizar, em seu favor, ilícito 

enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com outra restrição 

comercial posterior a que está sendo discutida neste feito, razão pela qual 

não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, somente 

devem ser levadas em considerações as outras inscrições para fixar o 

quantum indenizatório em consideração os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento ilícito. Deixo de 

condenar a parte autora em litigância de má-fé, pois não se configuraram 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pelo exposto, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial, par: - DETERMINAR QUE SEJA EXCLUÍDO o nome da 

parte autora do registro/banco de inadimplentes, relacionado ao débito 

objeto da presente ação, no prazo de 05 dias. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos 

discutidos neste feito. - DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. - JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má fé; 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no 

artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

VISTOS. HOMOLOGO, para que surta seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo juiz leigo, na forma do artigo 40 da lei 9099/95. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. MARINA 

CARLOS FRANÇA Juíza de Direito.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45748 Nr: 95-20.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE WATTHIER - ME, KARINE WATTHIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 8.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista aos advogados do requerente para 

manifestação acerca da pesquisa junto ao Sistema Renajud..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47020 Nr: 240-42.2014.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDO GUIOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-a à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51997 Nr: 957-83.2016.811.0090

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. DOS A. PEREIRA E ARCEGO LTDA - ME, 

JOÃO HENRIQUE DOS ANJOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:OAB/MT 7504, Rodrigo Carrijo Freitas - OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31346 Nr: 564-81.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 
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INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de 

RPV/Precatório para o pagamento da execução.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, na dicção do art. 82, “caput”, do NCPC, bem como em 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do 

§ 3º, do art. 85, do NCPC, pois que resistiu aos argumentos da parte ré 

quando da exceção de pré-executividade acolhida. Mas, com o 

deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição 

suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito 

em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com 

a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de 

existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-a à conta indicada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52352 Nr: 1114-56.2016.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:17010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o largo lapso temporal decorrido, intime-se a parte autora, por meio 

de seu(ua) procurador(a), para dar o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso II e III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para suprir a falta igualmente no prazo de 05 

(cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57679 Nr: 1693-67.2017.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEILSON PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:24625/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o DIA 16 DE JULHO DE 2019, às 17H30, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62406 Nr: 1731-45.2018.811.0090

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO GOUVEA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DANIEL BERTO, MAFALDA BENEDETTI 

BERTO, LUIZ FLORINDO BERTO, NEUZA MARIA PASCHOALOTTI BERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte autora requereu o pagamento das custas e despesas 

judiciais ao final do processo ou o parcelamento, porém não demonstrou a 

impossibilidade financeira momentânea na forma do Provimento 18/2012 

CGJ. Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual direito de recolhimento das custas e 

despesas processuais ao final, tudo sem prejuízo de pesquisas 

patrimoniais a serem realizadas por este Juízo perante a Receita Federal e 

sistema BACENJUD. [...] Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, no cancelamento da distribuição e 

de todos os demais atos praticados, consoante o art. 290 do NCPC e art. 

248 da CNGC:“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”“Art. 248. A falta de 

recolhimento das custas iniciais não impedirá o despacho pelo Juiz de 

plantão, devendo ser efetuado o recolhimento posteriormente, no prazo 

legal (artigo 290 do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição e 

automática ineficácia da medida.” Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49348 Nr: 496-48.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulalia Natalia Silva Melo - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

Certifique a zelosa Secretaria Judicial eventual decurso de prazo para a 

parte requerida se manifestar quanto ao despacho de Ref: 31.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 62353 Nr: 1713-24.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONÇALVES PLACIDO, SAMOEL 

GOMES ROCHA, IGOR ANTONIO COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT
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 Vistos.

Ante o teor da certidão à Ref: 15 e em razão da desativação da 

Defensoria Pública nesta Comarca, veiculada pelo Ofício nº 

31/2017/DPE/M, nomeio como defensor(a) dativo(a) do(a) acusado(a) o(a) 

nobre causídico(a) Dr(a). NEILSON FAUSTO BUZATO - OAB/MT nº 

23.643/B, cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para, nos termos do art. 406 do Código de Processo 

Penal, responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68287 Nr: 1257-76.2015.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Élio Godoi de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Maria Bovaes Farraco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono para ciência da parte: (...) Em cumprimento a solicitação em 

tela temos a informar que o pedido de parcelamento foi devidamente 

cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes 

acessarem diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70493 Nr: 832-15.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Pacheco de Almeida Prado Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RUIZ FILHO - 

OAB:SP80.425, Walmir Micheletti - OAB:SP82.252

 Código 70493 – Autos n. 832-15.2016.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Noto que os requerimentos formulados pelo réu por ocasião da Resposta 

à acusação de fls. 75, são questões dispensáveis para prova da 

materialidade delitiva quanto ao crime imputado.

 Assim, tendo em vista que há nos autos (fls. 55) laudo pericial elaborado 

na fase de inquérito, o qual responde os quesitos da Perícia Técnica de 

forma a possibilitar o exercício pleno da ampla defesa do acusado, indefiro 

os pedidos formulados.

Ademais, o deferimento dos pedidos constituiria em prejuízo a celeridade 

processual, e ao próprio acusado, uma vez que estar-se-ia reiterando 

diligências a fim de responder quesitos que não se prestariam a afastar a 

materialidade delitiva para o crime em comento.

Intime-se o réu.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67468 Nr: 716-43.2015.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 67468 - Autos n. 716-43.2015.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Tendo em vista que o Promotor de Justiça com atribuições nesta Comarca 

encontrar-se-á em usufruto de compensatórias no dia 19 de novembro de 

2018,  con forme in fo rmações  or iundas  do  Of íc io  n º 

415/2018/MPMT/PJNMV, redesigno a audiência para o dia 01 de abril de 

2019, às 15h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73229 Nr: 781-67.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdVdJ-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS, VdSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73229 – Autos n. 781-67.2017.811.0091

Vistos, etc.

Atendendo ao pedido retro, DETERMINO o bloqueio imediato, 

registrando-se a penhora do(s) veículo(s) para garantir o pagamento da 

dívida objeto da presente execução, caso ainda não tenha sido bloqueado.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado da penhora.

Restando infrutífera a penhora, intime-se o exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65852 Nr: 1607-98.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetonio Paz - 

OAB:5203-B/MT

 Código 65852 - Autos n. 1607-98.2014.811.0091

 Vistos, etc.

Considerando que o causídico não foi intimado de sua nomeação, 

intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à acusação no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74333 Nr: 1377-51.2017.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Paulino Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Souto Avelino da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74333 – Autos n. 1377-51.2017.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Diga o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos documentos 

acostados às fls. 37 e seguintes.

Por oportuno, tendo em vista que o genitor do de cujus não integra o polo 

ativo do requerimento, intime-se a requerente para dizer acerca do 

interesse do genitor em renunciar ao seu quinhão em prol da requerente, 

caso em que deverá ser juntado aos autos a respectiva declaração de 

renúncia, sob pena de ser autorizado o levantamento parcial, ficando o 

restante retido na conta do de cujus.

Intime-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70063 Nr: 556-81.2016.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lizethi Aparecida de Assis dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, FERNANDO MARQUES DE CAMPOS - 

OAB:258475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de alvará formulado por LIZETHI 

APARECIDA DE ASSIS DOS SANTOS, em razão do falecimento de LUCAS 

DE ASSIS LIMA.Expeça-se alvará autorizativo para o levantamento da 

totalidade do valor depositado em nome do falecido, ficando autorizado, 

ainda, o encerramento da conta corrente. Desde logo, tratando-se 

procedimento de jurisdição voluntária, certifique-se o trânsito em julgado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos oportunamente.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64891 Nr: 854-44.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSO-M, VdSO, HRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 64891 – Autos n. 854-44.2014.811.0091

Vistos, etc.

DEFIRO a expedição de ofícios à Delegacia da Receita Federal pelo 

sistema INFOJUD, com a finalidade requisitar as 3 (três) últimas 

declarações do Imposto de Renda – IR, em nome dos executados, se 

houver.

Sendo positivas as diligências, tramite-se em segredo de justiça, 

procedendo-se a Secretaria com a correta identificação dos autos por 

meio de tarjas.

Com a vinda da resposta ao ofício, intime-se o exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40291 Nr: 29-08.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grendene S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania de Lima Camargo ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Varisco Mantovani - 

OAB:OAB/RS-51.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Percebe-se, assim, que não houve erro material; o que o embargante 

pretende é apenas rediscutir os fatos, provas e fundamentos, na tentativa 

de reanálise do conjunto probatório sob a ótica desejada por ele, para que 

seja reformada a sentença.É por fortes e sólidas razões já consignadas 

na sentença que o enfoque nela consagrado permanece inalterado, pelo 

que REJEITO os presentes embargos de declaração.Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro 

de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76378 Nr: 571-79.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verônica Morais Gasques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, com arrimo nos artigos 330 e 485, inc. V e VI ambos do 

CPC, INDEFIRO PARCIALMENTE a petição inicial e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação aos pedidos de restituição dos 

pagamentos”, e “repetição do indébito”. Oportunamente, determino o 

seguimento do feito em relação aos demais pedidos de declaração de 

nulidade/inexistência do negócio jurídico e dano moral. Ora, com essas 

considerações, atento ao fato de que os benefícios da justiça gratuita 

devem ser deferidos aos que dele realmente necessitam pela comprovada 

ausência de condições financeiras, INDEFIRO a concessão do 

benefício.Assim, intime-se a autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar à inicial, procedendo ao recolhimento de custas, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo 

Civil).Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 25 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78061 Nr: 1457-78.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M. Magalhães - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:OAB/MT 8.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78061 – Autos n. 1457-78.2018.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

Ante ao pedido de desistência do requerente defiro e HOMOLOGO por 

sentença para que surtam seus efeitos legais os pedidos de desistência 

de fls. 47 e JULGO EXTINTA sem resolução de mérito a presente ação de 

COBRANÇA, nos termos do art. 485, inc. VIII do CPC.

Considerando a renúncia expressa ao prazo recursal e por se tratar de 

ato incompatível com o direito de recorrer (art. 1.000 do CPC) certifique-se 

o trânsito em julgado.

O autor arcará com o pagamento de custas processuais remanescentes 

se for o caso.

Após, arquivem-se os autos com as formalidades legais.
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Publique-se, Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de Outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60489 Nr: 322-41.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Saraiva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60489 - Autos n. 322-41.2012.811.0091

Vistos etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao aproveitamento das 

provas já produzidas nos autos, no prazo de 15 dias.

Caso entendam a produção de outras além das já constantes, devem 

demonstrar a relevância e necessidade da prova que pretende produzir e 

em que medida esclarece os fatos além do que já contido nos autos.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39377 Nr: 1108-56.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Augusto dos Santos - ME (Jota 

Supermercado)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 Código 39377 – Autos n. 1108-56.2010.811.0091

Vistos, etc.

Tendo em vista que o requerido foi devidamente citada por edital e deixou 

transcorrer o prazo "in albis" para apresentar contestação, e, 

considerando a inexistência de núcleo da Defensoria Pública Estadual 

atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Ailton André Albring dos Santos - 

OAB n. 21.824-O/MT, para atuar como curador especial do requerido, nos 

termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se o requerente para se manifestar, 

bem como para trazer aos autos, demonstrativo atualizado do débito 

exequendo.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60044 Nr: 1309-14.2011.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 60044 - Autos n. 1309-14.2011.811. 0091

Vistos, etc.

Tendo em vista que o requerido foi citada por edital e decorrido o prazo 

para apresentar contestação, nomeio o Dr. Thiago Pereira dos Santos - 

OAB n. 13.388/MT, como curadora especial da parte requerida, nos 

termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para, no prazo legal, 

apresentar contestação, devendo, inclusive, se manifestar quanto à 

contestação de fls. 93/100, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se a requerente para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60782 Nr: 615-11.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavia Aparecida Ferraz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Felicio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60782 - Autos n. 615-11.2012.811.0091.

Despacho

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro e determino a SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 06 

meses.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que de direito 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Após, concluso.

Intime-se da presente decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37552 Nr: 669-79.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. da Silva Vestuario

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 37552 - Autos n. 669-79.2009.811.0091.

Vistos, etc.

Tendo em vista que executado foi devidamente citado por edital e deixou 

transcorrer o prazo "in albis" para apresentar contestação, e, 

considerando a inexistência de núcleo da Defensoria Pública Estadual 

atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Thiago Pereira dos Santos - OAB n. 

13.388/MT para atuar como curador especial do executado, nos termos do 

art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para, no prazo legal, 

apresentar resposta, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada dos embargos, intime-se o exequente para se manifestar.

Após, concluso para análise do pedido de fls. 27/28.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68807 Nr: 1589-43.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77643 - Autos n. 1233-43.2018.811.0091

 Decisão

Vistos, etc.

Com fundamento no art. 272, § 6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, 

§§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, defiro o parcelamento das custas 

iniciais, a serem divididas em 6 parcelas mensais.

Conforme orientação do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, 

encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o 

Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação.

Após, a parte deverá providenciar a emissão das guias via internet.

Com o recolhimento da 1ª parcela das custas processuais, voltem os 

autos conclusos para análise da petição inicial.

Saliento que o não pagamento das parcelas acarretará na extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31870 Nr: 454-45.2005.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Queroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 31870 – Autos n. 454-45.2005.811.0091

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, desconstituo o defensor 

dativo nomeado nos autos (fl. 388), e nomeio o Dr. Leandro Felix de Lira, 

OAB/MT n. 24.837/O, para patrocinar os interesses do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeada para apresentar as razões 

recursais, bem como para informar a necessidade de manutenção da 

vinculação ao presente feito da arma de fogo apreendida, no prazo legal, 

advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, conforme dispõe o art. 

34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39025 Nr: 752-61.2010.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Rosim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ide Gonçalves Rozin (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, com arrimo nos artigos 354 e 485, V e VI ambos do CPC, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Custas 

remanescentes pelo autor ficando suspensa a cobrança pois a parte é 

beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).Com o trânsito 

em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 14747 Nr: 61-57.2004.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Martins - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Miyata Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.494 -B, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 14747 - Autos n. 61-57.2004.811.0091 Despacho Vistos, etc. 

Verifico que nas Primeiras Declarações foi informado ao juízo a existência 

de interesse de incapazes (fls. 118/126). No entanto, em razão do lapso 

temporal entre as primeiras declarações e o presente momento, noto que 

os então menores hoje são maiores e capazes. Intime-se, ainda, o 

inventariante para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias a 

documentação atualizada, conforme manifestação da Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso às fls. 141, intimando-se as partes para se 

manifestarem em igual prazo. Na sequência, não havendo impugnação, 

intime-se o inventariante para apresentar as Últimas Declarações, da qual 

se lavrará termo (art. 636, do CPC). Após, digam as partes no prazo de 15 

(quinze) dias acerca das últimas declarações. Ouvidas as partes, não 

havendo impugnação, proceda-se com o cálculo do imposto intimando-se 

as partes a se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, que correrá em 

cartório, e, em seguida, a Fazenda Pública (art. 638, do CPC). Não 

havendo impugnação pelos interessados, em relação ao valor 

apresentado para o imposto, o caso se resolve com a respectiva 

homologação do imposto e consequente recolhimento tributário respectivo. 

Por fim, intime-se o inventariante para juntar aos autos o comprovante do 

pagamento da dívida mencionada às fls. 121. Concluída a fase de 

inventariança dos bens deixados pelo de cujus, com a quitação das 

dívidas do falecido que foram apresentadas pelos credores, bem como 

recolhida a tributação, proceder-se-á com a fase de partilha dos bens. 

Proceda-se as intimações necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62416 Nr: 565-48.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comissão de Valores Mobiliários - CVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Agropastoril Mata da Chuva S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria-Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62416 - Autos n. 565-48.2013.811.0091

 Vistos, etc.

Objetivando a satisfação do direito do credor, intime-se o exequente para 

que apresente cálculos atualizados, no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40016 Nr: 1748-59.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcionei Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A, Sandro Pissini Espíndola - OAB:OAB/SP 

198.040A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 40016 - Autos n. 1748-59.2010.811.0091

 Vistos, etc.

Indefiro a pesquisa de eventuais endereços requerido Alcionei Duarte por 

meio dos sistemas Siel/InfoSeg uma vez que Alcionei possui várias ações 

neste juízo (códigos 32599, 33711, 39650, 39697, 40016, 40990, 41176, 

41423, 41461, 610001, 61827, 39047, 71322 e 75043), e não foi possível 

encontra-lo em nenhuma, estando, inclusive, com mandado de prisão em 

aberto, portanto, estando em local incerto e não sabido.

Dessa forma, intime-se a parte autora para requerer o que de direito no 

prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35850 Nr: 306-29.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaldo Costa Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 35850 - Autos n. 306-29.2008.811.0091.

Vistos, etc.

Tendo em vista que executado foi devidamente citado por edital e deixou 

transcorrer o prazo "in albis" para apresentar contestação, e, 

considerando a inexistência de núcleo da Defensoria Pública Estadual 

atuando nesta Comarca, nomeio a Thiago Alves de Souza Melo - OAB n. 

13.964/MT para atuar como curador especial do executado, nos termos do 

art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para, no prazo legal, 

apresentar resposta, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada dos embargos, intime-se o exequente para se manifestar.

Após, concluso para análise do pedido de fls. 44/45.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77643 Nr: 1233-43.2018.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Favaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizete Maria Francisco Favaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:MT 17.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77643 - Autos n. 1233-43.2018.811.0091

 Decisão

Vistos, etc.

Com fundamento no art. 272, § 6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, 

§§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, defiro o parcelamento das custas 

iniciais, a serem divididas em 6 parcelas mensais.

Conforme orientação do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, 

encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o 

Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação.

Após, a parte deverá providenciar a emissão das guias via internet.

Com o recolhimento da 1ª parcela das custas processuais, voltem os 

autos conclusos para análise da petição inicial.

Saliento que o não pagamento das parcelas acarretará na extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73093 Nr: 666-46.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdSC, Aurissandra de Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA GABI SICUTO - 

OAB:18450, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73093 - Autos n. 666-46.2017.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Face ao que agora se tem nos autos, faculto às partes que especifiquem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

indicando a necessidade e pertinência.

 Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde já, prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento 

antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67725 Nr: 890-52.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K2 Madeiras LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Corsetti e Cia Representações LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaderson Silva Bento - 

OAB:18.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RIELY CAMILO BORDINI - 

OAB:SP 387986

 Código 67725 - Autos n. 890-52.2015.811. 0091

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o(a) advogado(a) 

Riely Camilo Bordini - OAB n. 387.986/SP, como curador especial.

Por oportuno, intime-se o(a) advogada nomeado(a) para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se o requerente para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68439 Nr: 1344-32.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUETONIO PAZ - OAB:5203

 Código 68439 - Autos n° 1344-32.2015.811. 0091

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o(a) advogado(a) 

Suetônio Paz - OAB n. 5.203-B/MT, como curador especial.

Por oportuno, intime-se o(a) advogada nomeado(a) para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se o requerente para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69935 Nr: 473-65.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Bavaresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono para ciência da parte: (...) Em cumprimento a solicitação em 

tela temos a informar que o pedido de parcelamento foi devidamente 

cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT, podendo as partes 

acessarem diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia".Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua guia e 

poderá efetuar o devido pagamento (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39901 Nr: 1633-38.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudeonor Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 39901 - Autos n. 1633.2010.811.0091

SENTENÇA

Trata-se de Impugnação à execução proposta por INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL em face de CLAUDEONOR FELIX DA SILVA.

O impugnante apresentou os cálculos às fls. 98/99.

O exequente, por sua vez, apresentou manifestação concordando com os 

cálculos apresentados pela autarquia (fls. 100).

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida pelo INSS contra 

CLAUDEONOR FELIX DA SILVA e HOMOLOGO, como cálculo apto à 

execução, aquele indicado pelo impugnante (fls. 98/99), para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos extinguindo o processo, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

 Transitada em julgado, requisite-se o pagamento, observando-se os 

valores apontados nos referidos cálculos.

Oportunamente, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados às fls. 

98/99.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Após, arquive-se com anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 30 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76211 Nr: 486-93.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelcio Luiz Miguel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil, procedendo-se ao cancelamento da distribuição, após o trânsito em 

julgado, arquivando-se ao final.Custas eventualmente remanescentes pelo 

autor.Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e, se arrazoado, 

havendo necessidade, intime-se o recorrido para apresentar 

contrarrazões. Tudo cumprido, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça de 

Grosso para apreciação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75207 Nr: 1895-41.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Donizete Giroto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Meio Ambiente - 

SEMA/MT, Ana Luiza Avila Peterlini de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75207 - Autos n. 1895-41.2017.811. 0091

 Vistos, etc.

À vista da petição de fl. 276 informando a interposição de Recurso de 

Apelação, em atenção ao disposto art. 331 do Código de Processo Civil, 

mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

Cite-se os apelados para responderem ao recurso no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam os 

autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65395 Nr: 1266-72.2014.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 Código 65395 - Autos n. 1266-72.2014.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

A fim de se aferir a competência deste juízo para processamento do feito, 

diante da informação de que a requerente reside na comarca de Alta 

Floresta/MT (fls. 33), intime-se a autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

se manifestar nos autos, juntando o comprovante de endereço atualizado.

Intime-se.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75938 Nr: 293-78.2018.811.0091

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75938 - Autos n. 293-78.2018.811. 0091

DESPACHO

Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que, embora haja instrumento particular de 

Procuração do Sr. Jaime Batista (fl. 10) e da Sra. Leotina Maria (fl. 13), 

não consta na exordial a manifestação da forma pela qual ingressarão no 

feito. Ademais, por serem afetados diretamente na situação da curatela, 

intime-se a autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito 

do ingresso daqueles e em qual polo.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37697 Nr: 813-53.2009.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionizia Griggio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37697 - Autos n. 813-53.2009.811.0091

 Vistos etc.

A parte executada deixou de impugnar a execução e apresentou 

concordância com os cálculos apresentados pelo exequente (fl. 178).

Desta forma, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo exequente às 

fls. 174/175, para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 175.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Cumprido o acima determinado, intime-se o exequente para dizer acerca 

do adimplemento da obrigação no prazo de 5 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62891 Nr: 953-48.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dersite Aparecida Passarelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Isenta 

de custas.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte 

Verde/MT, 24 de outubro de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66660 Nr: 207-15.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Socorro Mendonça Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66660 – Autos n. 207-15.2015.811.0091

Vistos, etc.

Considerando que somente a representando do autor quem foi intimado, 

bem como de que a perícia se trata de ato que deve ser praticado pela 

parte interessada (ato personalíssimo ), devendo, portanto, ser o 

requerente intimado pessoalmente para comparecer à perícia médica, 

intime-se a perita médica para designar nova data para realização da 

perícia médica.

Com a designação da perícia intime-se o autor pessoalmente e via DJe 

para comparecer.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76568 Nr: 678-26.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Oliveira Sandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76568 - Autos n. 678-26.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 
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autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/02/2019 às 14h.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71480 Nr: 1521-59.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidson Henrique Dutra Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71480 – Autos n. 1521-59.2016.811.0091

Vistos, etc.

Considerando que somente a representando do autor quem foi intimado, 

bem como de que a perícia se trata de ato que deve ser praticado pela 

parte interessada (ato personalíssimo ), devendo, portanto, ser o 

requerente intimado pessoalmente para comparecer à perícia médica, 

intime-se a perita médica para designar nova data para realização da 

perícia médica.

Com a designação da perícia intime-se o autor pessoalmente e via DJe 

para comparecer.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41176 Nr: 915-07.2011.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAVAN DE SOUSA 

OLIVEIRA SILVA - OAB:26657

 Código 41176 - Autos n. 915-07.2011.811.0091.

Vistos, etc.

Tendo em vista que o requerido foi devidamente citada por edital e deixou 

transcorrer o prazo "in albis" para apresentar contestação, e, 

considerando a inexistência de núcleo da Defensoria Pública Estadual 

atuando nesta Comarca, nomeio o Dr. Jonavan de Sousa Oliveira Silva - 

OAB n. 26.657/PA para atuar como curador especial do requerido, nos 

termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se o requerente para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41364 Nr: 1103-97.2011.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silas Florentino de Souza, Sandra Cristina Pereira 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Plácido Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angeliza Neiverth - 

OAB:OAB/MT-13.851, Hélio Tomoaki - OAB:OAB/MT 6.235, Marcelo 

Segura - OAB:OAB/MT 4.722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 41364 - Autos n. 1103-97.2011.811.0091

Vistos etc.

Inicialmente, postergo a análise da liminar pleiteada em pedido contraposto 

às fls. 61/85, já que há necessidade de perícia grafotécnica para melhor 

elucidação dos fatos.

No mais, tendo em vista a arguição da falsidade, NOMEIO LUCIANA DIAS 

CORREA, PERITA GRAFOTÉCNICA, que pode ser localizada na Rua Av. 

Marechal Deodoro, nº 1001, Ed. Saint Germain, Apto. 1.004, Bairro Centro 

Norte, telefones: 99602-7766/3613-1290, Cuiabá-MT, independentemente 

de compromisso, para efetuar perícia nos documentos de fls. 25/26, 

devendo apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 dias, 

conforme art. 465, §2º do CPC.

Com a apresentação da proposta, e com a concordância das partes, 

INTIMEM-SE a parte requerida para depositar o valor dos honorários 

periciais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimem-se as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Como quesito do Juízo, deverá a perita responder:

 a) as assinaturas lançadas no documento de fl. 25/26 são autênticas?

b) tecer outras considerações eventualmente necessárias.

A Sr.ª Perito deverá marcar o início da perícia com antecedência mínima de 

trinta (30) dias, avisando via telefone a Secretaria de Vara, para que 

providencie as devidas intimações. Deverá a Sr.ª Perito deverá entregar o 

laudo no prazo máximo 20 (vinte) dias após o início da perícia.

Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação 

no prazo de 10 dias.

Expeça-se o necessário, intime-se e cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39702 Nr: 1434-16.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Fecchio-Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afranio Gonçalves Costa, Antonio Carmo 

Piacente Reis, Celia Tavares Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Marques Chagas - 

OAB:13699/MT, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT, 

Jorge Augusto B. Silvestre - OAB:OAB/MT-13.977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI 

- OAB:196083, Silvano Ferreira dos Santos - OAB:6317-B/MT

 Código 39702 - Autos n. 1434-16.2010.811.0091.

 Vistos etc.

Em análise ao pedido de reconsideração formulado pelos executados 

Antônio Carmo Piacente Reis e Célia Tavares Reis, tenho que o pleito não 

encontra previsão legal em nosso ordenamento jurídico, devendo o mesmo 

utilizar dos devidos e necessários expedientes processuais normativos 

que lhe garante a possibilidade jurídica de questionar a respectiva decisão 

judicial, assim como já o fez.

Nesse passo, em que pese a prática reiterada dos “pedidos de 

reconsideração”, considerando a ausência de previsão legal expressa, 

bem como a inexistência de fato novo que justifique nova análise, não há 

como apreciá-lo.
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Assim, mantenho incólume a decisão de fls. 690/694.

Por fim, tendo em vista que não foi concedido o efeito suspensivo à 

execução, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70081 Nr: 560-21.2016.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNB-M, EVdA, MEdOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdA, MLdOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 70081 – Autos n. 560-21.2016.811.0101

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o(a) advogado(a) 

Thiago Alves de Souza Melo - OAB n. 13.964/MT, como curador especial.

Por oportuno, intime-se o(a) advogada nomeado(a) para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, vista dos autos ao Ministério Público.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70961 Nr: 1162-12.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCM, GCM, AC, FGCM, MLCM, ACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Edson Campos de Azevedo - OAB:GO 37.420

 Código 70961 - Autos n. 1162-12.2016.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Intime-se o autor para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca dos documentos juntados às fls.61/62.

Após, ao Ministério Público com a mesma finalidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70513 Nr: 852-06.2016.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJQL, MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:OAB/MT 9821-A

 Código 70513 – Autos n. 852-06.2016.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de fls.73/74, intime-se o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, atualizar o valor do débito remanescente.

Após concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65498 Nr: 1359-35.2014.811.0091

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. S. Bicalho - Caça e Pesca - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Boat Respostos e Acessorios Nauticos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 65498 - Autos n. 1359-35.2014.811.0091.

Vistos, etc.

Tendo em vista que a requerida foi devidamente citada por edital e deixou 

transcorrer o prazo "in albis" para apresentar contestação, e, 

considerando a inexistência de núcleo da Defensoria Pública Estadual 

atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Cintia Laureano Leme - OAB n. 

6.907-O/MT para atuar como curadora especial da requerida, nos termos 

do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, intime-se a advogada nomeada para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-o=a da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se o requerente para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78810 Nr: 1747-93.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Silverio da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Maila Aleide Boing Pereira - OAB:OAB/MT 25392-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78810 – Autos n° 1747-93.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 
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prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se com eficiência expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61807 Nr: 1293-26.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Hilário Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61807 – Autos 1293-26.2012.811.0091

Código 68417 – Autos 1326-11.2015.811.0091

 DECISÃO

Vistos etc.

Em que pese o pedido do causídico (fl. 20), não houve indicação do valor 

exato a ser destacado, limitando-se a fazer menção ao contrato de 

honorários advocatícios, onde consta percentual sobre o valor auferido 

pela parte.

 Ocorre que não é atribuição do deste juízo elaborar os cálculos em 

substituição aos demais atores processuais.

 Desta forma, indiquem, parte e o causídico, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pormenorizadamente, os valores respectivos, decorrentes dos honorários 

advocatícios contratuais, sob pena, no caso de inércia, de pagamento 

integral à parte.

Anote-se, ainda, que consoante art. 38 do Código de Ética, o valor dos 

honorários advocatícios, somados os contratuais e os sucumbenciais, não 

pode ser superior ao que a parte irá receber em razão do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem discriminação dos valores 

decorrentes do honorários contratuais, expeça-se Requisição de Pequeno 

Valor – RPV conforme cada caso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o levantamento dos valores, em nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos.

Nova Monte Verde/MT, 19 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38573 Nr: 296-14.2010.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Romani Patussi - 

OAB:OAB/MS-12330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ALVES DE SOUZA - 

OAB:23372/O

 Código 38573 - Autos n. 396-14.2010.811. 0091

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o(a) advogado(a) 

Rodrigo Alves de Souza - OAB n. 23.372-O/MT, como curador especial.

Por oportuno, intime-se o(a) advogada nomeado(a) para, no prazo legal, 

apresentar contestação, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, 

conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se o requerente para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68740 Nr: 1567-82.2015.811.0091

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CTdCedAdNMV, NdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Código 68740 - Autos n. 1567-82.2015.811. 0091

 Despacho

Vistos, etc.

Ante a declinação de fl. 87, revogo a nomeação de fl. 58.

Por oportuno, considerando que a Defensoria Pública há muito deixou de 

atuar nesta Comarca, nomeio o Dr. Mateus Leite Cecconello - OAB n. 

25.359-O, para patrocinar os interesses da requerida, devendo esta 

apresentar contestação à inicial, no prazo legal.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68740 Nr: 1567-82.2015.811.0091

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CTdCedAdNMV, NdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Leite Cecconello - 

OAB:25.359-O OAB/MT

 Código 68740 - Autos n. 1567-82.2015.811. 0091

 Despacho

Vistos, etc.

Intime-se a advogada nomeada, Dra. Shirlene Benites Bognar para 

patrocinar os interesses da requerida, bem como apresentar contestação 

no prazo legal, já que até o momento não foi intimada de sua nomeação (fl. 

58).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de setembro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73378 Nr: 871-75.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Aragão Otenio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o prazo de 15 dias para que a causídica junte documentos relativos 

ao óbito da autora e requeira o que de direito.

 Após, venham os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74930 Nr: 1731-76.2017.811.0091

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB, CMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 918 de 1058



OAB:MT 6907, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SHIRLENE BENITES 

BOGNAR, para devolução dos autos nº 1731-76.2017.811.0091, Protocolo 

74930, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71984 Nr: 1838-57.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindoval Francisco Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito 

a aposentadoria rural por idade do requerente, sem interposição de 

recurso, impulsiono os autos para intimação da parte Autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63292 Nr: 1288-67.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Luz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que, a intimação do despacho de fl. 84 foi publicada em 

nome do antigo procurador (Dr. José Barreto), impulsiono os autos para 

intimação da advogada habilitada às fls.78/80: (...) Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para requerer o que de direito no prazo de 05 dias. Em nada 

requerendo, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 1º de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA. 

Juiz Substituto (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1038-29.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Maidana Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 70771 - Autos n. 1038-29.2016.811.0091

 Despacho

Vistos.

Tendo em vista que o Promotor de Justiça com atribuições nesta Comarca 

encontrar-se-á em usufruto de compensatórias no dia 19 de novembro de 

2018,  con forme in fo rmações  or iundas  do  Of íc io  n º 

415/2018/MPMT/PJNMV, redesigno a audiência para o dia 18 de março de 

2019, às 17h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70173 Nr: 610-47.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ramos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 70173 - Autos n. 610-47.2016.811.0091

 Despacho

Vistos.

Tendo em vista que o Promotor de Justiça com atribuições nesta Comarca 

encontrar-se-á em usufruto de compensatórias no dia 19 de novembro de 

2018,  con forme in fo rmações  or iundas  do  Of íc io  n º 

415/2018/MPMT/PJNMV, redesigno a audiência para o dia 18 de março de 

2019, às 14h45.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72274 Nr: 150-26.2017.811.0091

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdNMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 72274 - Autos n. 150-26.2017.2018.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Tendo em vista que o Promotor de Justiça com atribuições nesta Comarca 

encontrar-se-á em usufruto de compensatórias no dia 19 de novembro de 

2018,  con forme in fo rmações  or iundas  do  Of íc io  n º 

415/2018/MPMT/PJNMV, redesigno a audiência para o dia 01 de abril de 

2019, às 14h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68300 Nr: 1264-68.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 68300 – Autos n. 1264-68.2015.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão de fl.63, nomeio o Dr. Thiago 

Pereira dos Santos - OAB n. 13.388 /MT, para patrocinar os interesses do 

acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, conforme 

dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71301 Nr: 1399-46.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 Código 71301 – Autos n. 1399-46.2016.811.0091

 Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, nomeio o Dr. Ailton André 

Albring dos Santos - OAB n. 21.824-O/MT, para patrocinar os interesses 

do acusado.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XI e XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto 

da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 1122-64.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 68015 – Autos n. 1122-64.2015.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, nomeio o Dr. Thiago Alves de 

Souza Melo - OAB n. 13.964/MT, para patrocinar os interesses dos 

acusados.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta à 

acusação, advertindo-o da sua obrigação ante a nomeação, conforme 

dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68623 Nr: 1487-21.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 68623 - Autos n. 1487-21.2015.811.0091

Vistos etc.

Noto que o advogado Dr. Luiz Fernando Cassilhas Volpe, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 53.553, foi nomeado defensor dativo (fls. 75). No 

entanto, por um lapso, não houve a fixação de honorários por ocasião da 

sentença de extinção da punibilidade.

Assim, ao advogado Dr. Luiz Fernando Cassilhas Volpe, inscrito na 

OAB/MT sob o nº 53.553, em razão de sua nomeação para defender os 

interesses da parte ré, por ser ela pobre na forma da lei e ante a 

inexistência de Defensoria Pública nesta comarca, FIXO o valor dos 

honorários advocatícios devidos ao profissional em 01 (uma) URH, R$ 

896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) 

conforme art. 303 CNGC.”.

Expeça-se a certidão de honorário em favor do advogado.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73715 Nr: 1038-92.2017.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Lingnau, Israel Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenal Lima da Silva, Jossimar Lima da Silva, 

Paulo de Tal, Sergio Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:OAB/MT 4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Código 73715 - Autos n. 1038-92.2017.811.0091 Decisão No mais, é de 

se manter integralmente a decisão de fls. 297/298, prosseguindo o 

processo sua regular marcha. Ficam os atores do processo advertidos, 

desde já, quanto aos deveres processuais das partes e de seus 

procuradores, estampados no art. 77 do CPC, sobretudo quanto ao 

cumprimento das ordens judiciais com exatidão, bem como quanto ao 

dever de não causar tumulto processual, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE 

MULTA por ato atentatório à dignidade da justiça, de até vinte por cento do 

valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo das 

sanções criminais, civis e processuais cabíveis. Quanto ao “sumiço” das 

fls. 277/278 destes autos, certifique a Secretaria qual das partes juntou 

aos autos as páginas e qual das partes retirou o processo em carga antes 

da constatação de ausência, intimando-se, a parte que juntou para, 

querendo, trazer aos autos novamente, a qualquer tempo (art. 435, do 

CPC). Por fim, DETERMINO ao requerido Sr. Juvenal Lima da Silva que se 

abstenha de praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito 

litigioso, consistente na admoestação verbal e cobrança de empresa 

estranha ao feito (K-2), sob pena de ver-se proibido de falar nos autos até 

a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2º do art. 77, do 

CPC. Quanto ao argumento trazido pelo requerido às fls. 327/329 de que o 

Cadastro Ambiental Rural contém informações equivocadas/inverídicas, 

importa consignar que os documentos públicos gozam presunção de 

legalidade, veracidade, legitimidade, não comportando análise nesta fase 

processual tais aspectos, pois demanda estudo aprofundado após a 

instrução. No mais, eventual retirada irregular de material vegetal em 

imóvel não contemplado nas autorizações deferidas pelo Poder Público 

serão tratadas na forma do artigo 302 do código de processo civil e 

demais sanções processuais decorrentes de má-fé, bem como atentado à 

dignidade da justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 31 de outubro de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35542 Nr: 1587-54.2007.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lacydes Pedro Redondo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDECO S/A Integração Desenvolvimento 

Colonização, Milton Caetano Junior, Severino Bombardelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz de Fatima Sueck 

Lemes - OAB:OAB/MT 9861, Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDECO S/A INTEGRAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO COLONIZAÇÃO, CNPJ: 03115268000167, Inscrição 

Estadual: 13.113.757-3. atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO AJUIZADO 

POR LACYDES PEDRO REDONDO E IRINÉIA MARTINS REDONDO EM 

DESFAVOR DE INDECO - INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZAÇÃO, EM 21/12/2007.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: ÁREA COM 613,38 HAS, INTEGRANTE 

DE OUTRA ÁREA DA QUAL SÃO PROPRIETÁRIOS OS AUTORES, DE 

4.482,00 HAS, REGISTRADA SOB A MATRÍCULA 1.712, LIVRO 2-H, NO 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE ALTA FLORESTA, INSCRIÇÃO NO 

INCRA DESDE 1987, COM O REGISTRO N. 903043008508.

Despacho/Decisão: Processo n.º2007/228.Código 35542Vara 

ÚnicaVISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.CITEM-SE por edital, com 

prazo de 30 (trinta) dias, os réus ausentes, incertos e desconhecidos. 

Após, INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

se concordam com o julgamento antecipado da lide. Decorrido o prazo, o 

silêncio será interpretado como anuência tácita para o julgamento 

antecipado da lide.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providênciasNova Monte Verde/MT, 18 de abril de 2018. Roger Augusto 

Bim DonegaJuiz de Direito, em Regime de Cooperação

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 11 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36070 Nr: 525-42.2008.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Santos Madeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Código 36070 - Autos n. 525-42.2008.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição de fls. 196/202, 

no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37657 Nr: 774-56.2009.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Bezerra de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catana Madeiras Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 37657 – Autos n. 774-56.2009.811.0091

SENTENÇA

Vistos e etc.

Ante aos pedidos de desistência do requerente, HOMOLOGO por 

sentença para que surtam seus efeitos legais o pedido de desistência de 

fls. 41 e JULGO EXTINTA sem resolução de mérito a presente ação, nos 

termos do art. 485, inc. VIII do CPC.

Por se tratar de ato incompatível com o direito de recorrer (art. 1.000 do 

CPC) certifique-se o trânsito em julgado.

Condeno o autor ao pagamento de custas processuais remanescentes, se 

houver.

Após, arquivem-se os autos com as formalidades legais.

Publique-se, Intime-se, Cumpra-se expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 25 de outubro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52660 Nr: 483-32.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Rodrigues Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O, Antonio Lenoar Martins - OAB:7975-B/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMARIO RODRIGUES CORREIA, Cpf: 

05200115116, Rg: 26149249, Filiação: Maria das Graças Pereira 

Rodrigues Correia e Sebastião Correia, data de nascimento: 03/09/1994, 

brasileiro(a), natural de Alta Floresta D'oeste-RO, solteiro(a), pedreiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 501,73 (Quinhentos e um reais e setenta e tres 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias , contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 124,88 (cento e vinte e quatro 

reais e oitenta e oito centavos) de taxa judiciária e R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) de custas.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassio Tennroller, 

digitei.

Nova Ubiratã, 24 de julho de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33376 Nr: 708-91.2010.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE TEREZINHA ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANETE TEREZINHA ZIMMERMANN, Cpf: 
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70354626949, Rg: 5692524-4, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 551,16 (Quinhentos e cinquenta e um reais e 

dezesseis centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Sendo R$ 137,76 (cento e trinta e sete 

reais e setenta e seis centavos) de taxa judiciária e R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) de custas.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cassio Tennroller, 

digitei.

Nova Ubiratã, 29 de outubro de 2018

Joriel Xavier de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29419 Nr: 1-62.2001.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, ELIZABETH 

CAMARGO QUINTILIANO NOGUEIRA, Roberto Zampieri, Adriana Rribeiro 

Garcia Bernardes Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volmar Bonfante, Marcos Cesar Demari, Fábio 

Antonio dos Santos, Aldemir Moura Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VICENTE 

NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, CLAUDIA ZARATE NASSER - 

OAB:4546/MS, Fabio Antonio Santos - OAB:22.120 SP, JADIR J.C. 

NOVACZYK - OAB:5346-B, Mytzi Helena Xavier - OAB:142467/SP

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO OS REQUERENTES, na pessoa de seu advogado, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 435,80 (quatrocentos e trinta e cinco reais e 

oitenta centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 

827. Sendo R$ 435,80 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas. Fica cientificado que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único, Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) na 

Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50891 Nr: 259-31.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIA SALES FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14.601-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joemar Moraes Rosa 

(Procurador Federal) - OAB:2056/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO LEVANTAMENTO DOS VALORES 

CONSTANTES DE REF. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66860 Nr: 303-74.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUCLEDIO MAGGIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68751 Nr: 1162-90.2018.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DE REF. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 70662 Nr: 1968-28.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR ROBERTO VITORINO , LUCIA 

CRUBELATI ARAGÃO VITORINO, CARLOS ROBERTO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CRISTIANO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:14599, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OBA/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação do Advogado da 

Parte AUTORA para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. 

Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser efetuado através de Guia de 

Diligência a ser emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", 

na opção "Emissão de Guia de Diligência".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67726 Nr: 686-52.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rodrigues Silvério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60096 Nr: 1351-39.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELF, EFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 8.241-B

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, ajuizada pela Defensoria Pública 

Estadual, assistente jurídica da menor Emanuelly Feijó Rizzo, representada 

por sua genitora Edan Lazarin Feijó, em face de Claudir Antonio Rizzo, 

todos já qualificados.

Instada a se manifestar, a exequente, por intermédio de seu patrono 

constituído nos autos, postulou pela extinção da obrigação, com fulcro no 

art. 924, II, do CPC (ref. 63).
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 É o relatório. Fundamento e Decido.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer o objeto 

da demanda, afastando o interesse processual até então presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.

Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71043 Nr: 2100-85.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CB, CTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEFB, VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE VIRGÍNIA FERREIRA - 

OAB:16427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 2, intimem-se os requerentes para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, promovam o recolhimento do preparo 

desta missiva, sob pena de devolução, independente de cumprimento, vide 

art. 319 da CNGC.

Inertes, certifique-se e proceda-se a devolução da presente epístola, 

consignadas as homenagens deste Juízo.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68222 Nr: 903-95.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:209868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 1303-12.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR JOSÉ STRIEDER, Maria Beatriz Strieder, 

Martinho Strieder, Edna Rodrigues dos Santos Strieder, Rafael Strieder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OBA/MT 14.258-A

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69512 Nr: 1499-79.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO TIMOTEO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68755 Nr: 1001006-92.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SILAS KAIPER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Iná Gramkow - 

OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68798 Nr: 1001960-41.2018.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FELIZARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67188 Nr: 424-05.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA 

DE REF. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69823 Nr: 1623-62.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69405 Nr: 1451-23.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES, LUCY RAMIRES 

GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIANEZ CHRISTINE SILVA - 

OAB:24280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

Levando-se em conta o peticionado na ref. 16, designo o dia 05 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS, para a audiência de conciliação, a 

ser realizada pela conciliadora deste juízo, ocasião em que deverão 

comparecer somente as partes e seus procuradores.
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INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus advogados constituídos, 

consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, do CPC.

Frustrada a tentativa de autocomposição, aguarde-se eventual 

contestação, certifique-se e intime-se os requerentes para manifestação 

no prazo legal.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54566 Nr: 233-62.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDERA, Nadia Saleh 

Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:13462/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

DE REF. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62604 Nr: 698-03.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO VENDRUSCOLLO, ELISETE FÁTIMA FRANCISCHETTI 

VENDRUSCOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA, ALVARO 

LUIZ BANDERA, Nadia Saleh Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68200 Nr: 889-14.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARIDA NATALIA PETZHOLD VOIEVODA, 

MIUTON CEZAR VOIEVODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 22.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57481 Nr: 173-55.2016.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA DIOCESANA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLY OTTO JORDAN, LYGIA DE FREITAS 

VALLE JORDAN, JOSÉ CASTILHO RUIZ, LUCINEIDE APARECIDA LAVER 

RUIZ, ALBINO CASTILHO RUIZ, SUELI DE FATIMA CASTELINI RUIZ, FÁBIO 

LUIS BRATZ, Edineia Warta, Marisane Accorsi Bratz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL JUNG - OAB:17220/MT, 

NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, SE MANIFESTE 

ACERCA DA PETIÇÃO DE REF. 63, PROVIDENCIANDO O NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68779 Nr: 1175-89.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BRUM CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61353 Nr: 98-79.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO NONATO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69285 Nr: 1392-35.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, José 

Antonio Tadeu Guilhen - OAB:3103-A MT, Marcelo Tadeu Fraga - 

OAB:7967 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60765 Nr: 1694-35.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON RIVELINO PAULI, JOÃO ALBERTO 

TEN CATEN, DOLORES KONZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 31, 

PROVIDENCIANDO O NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61261 Nr: 60-67.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERLAMIN DEBRAWOLHY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 58901 Nr: 726-05.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ROMAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58519 Nr: 547-71.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON PAULUK, DIRCE APARECIDA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 48, 

PROVIDENCIANDO O NECESSÁRIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69208 Nr: 1351-68.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA MISTA TUCUNDUVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE MARIA ANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIA MAZZARDO - 

OAB:RS/76423, SILVANA CALZA - OAB:RS/91.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, SE MANIFESTE 

ACERCA DO INTEIRO TEOR DA CERTIDÃO DE REF. 22.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63682 Nr: 1148-43.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Marques Salati - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO, PARA QUE, NO PRAZO DE 15 

DIAS, APRESENTE AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50731 Nr: 99-06.2013.811.0107

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDA COSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8.166-B, ROGÉRIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:7868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADO OS REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 17.848,48 (dezesete mil, oitocentos e 

quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença de fls. 63-64. Este valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 9.098,58 (nove mil e noventa e oito reais e cinquenta 

e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 8.749,91 (oito 

mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã 

ou pelo PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66735 Nr: 248-26.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES MEIER DOS SANTOS FACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68333 Nr: 997-43.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI CESAR TRINCAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDAO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:200274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Levando-se em conta a ausência do autor, devidamente intimado via DJE 

n°. 10348, ao ato conciliatório, determino sua intimação por intermédio de 

sua patrona por DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Após, nada sendo requerido, certifique-se e devolvam os autos conclusos 

para deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71085 Nr: 2121-61.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Teresinha Schreiner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a requerente alegue ser hipossuficiente nos termos da lei, 

em consulta na Receita Federal, verifica-se que esta dispõe de empresa 

registrada em seu nome, sob o CNPJ nº. 02.025.520/0001-84, a qual se 

encontra ativa.

Assim, com arrimo no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo a requerente o 

prazo de 10 (dez) dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão da benesse, ou, para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento do pleito.

Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 71019 Nr: 2094-78.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais.

Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h00min, ocasião em 

que deverão comparecer somente as partes e seus procuradores.

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa de sua advogada constituída 

(art. 334, § 3º, NCPC), consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, 

do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

designada, consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, 

ambos do NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) 

será contado na forma do art. 335 do NCPC.

Em seguida, caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato 

impeditivo ou modificativo do direito do autor, intime-o para réplica.

Intime-se. Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como mandado, 

ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67159 Nr: 414-58.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 VISTOS.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/05/2019, 

às 14h20min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

CIÊNCIA AO MPE.

Intime-se. Cumpra-se, servindo-se cópia desta decisão como 

mandado/ofício/carta precatória, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61818 Nr: 286-72.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO MANOEL SICHIERI, CARINE STUCCHI 

SICHIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Silva, SIMONE GONÇALVES DE 

AGUIAR SILVA, MÁRIO RIBEIRO DA COSTA, cristiano saldanha do 

nascimento, DULCINÉIA LAZARETTE NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9433-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/O, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 Vistos.

Cuida-se de Ação Civil, o feito seguiu regularmente, tendo a parte 

requerida apresentado contestação, a qual foi impugnada pela parte 

autora.

Analisando os autos, verifico que há questões preliminares a serem 

analisadas, de modo que, passo ao saneamento do feito.

Inicialmente, as questões preliminares de inépcia da inicial, por ausência 

de coerência lógica dos fatos e dos pedidos e ausência de 

individualização da área, não merecem acolhimento.

Isto porque, a inicial é clara o suficiente e contem pedidos determinados, 

tanto que a parte requerida ofertou normalmente contestação, sem 

nenhuma dificuldade, impugnando todos os argumentos esposados pelos 

autores.

Com relação à ausência de individualização da área, requisito necessário 

à ação possessória, infiro que também não assiste razão aos requeridos, 

pois a inicial descreveu perfeitamente a área objeto do litigio qual seja, 

parte ideal de 53 hectares, destinado como reserva legal de uma área 

maior de 484 hectares, registrados sob a matrícula 198 do CRI de Nova 

Ubiratã/MT.

 Desse modo, rejeito as questões preliminares, uma vez que a ação não 

padece dos vícios apontados pelos requeridos.

 Refutadas as questões preliminares e afastada a prejudicial de mérito, 

estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO.

Consoante a inicial, contestação e impugnação, a parte autora requer o 

julgamento antecipado da lide.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado, intime-se a parte 

requerida, indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 5 (cinco) 

dias, justificando-as sob pena de indeferimento.

Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, exercer seu direito 

nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, inclusive, 

podendo complementar os pontos controvertidos.

Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79044 Nr: 325-38.2018.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Reis Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E 

APREENSÃO REQUERIDA NA INICIAL, autorizando, com a apreensão do 

bem devidamente descrito na exordial, que o mesmo fique em depósito nas 

mãos do requerente, ou quem este indicar nos autos, expressamente, 

como sendo seu representante, o qual deverá assinar o respectivo Termo 

de Depósito, sob as penas da lei.II. Cumprida a liminar, poderá a parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da medida 

(§ 2.º do artigo 3.º do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 10.931/04), 

optar pelo pagamento da integralidade da dívida pendente, através dos 

valores apresentados na presente demanda, devendo, nesse caso, ser o 

bem restituído ao mesmo livre de qualquer ônus.III. Executada a liminar, o 

requerido, querendo, poderá, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 3º, §3º do Decreto Lei 911/69 alterado pela Lei 

10.931/04).IV. Consigne-se no mandado que, quedando-se inerte, cinco 

dias após a execução da liminar, consolidar-se-á a propriedade e a posse 
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plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor-fiduciário, conforme art. 

3º, §1º do Decreto-Lei 911/69. V. Caso o requerido, após a execução da 

liminar, quedar-se inerte, intime-se o requerente-credor fiduciário a 

requerer, expressamente, o que dispõe a última parte do § 1.º do artigo 3.º 

do indigitado Decreto-Lei, com redação alterada pela Lei n.º 

10.931/2004.VI. Sendo localizado o bem, INTIME-SE o requerente para 

providenciar a retirada do veículo do depósito e alienar o bem, conforme 

art. 1º, § 6º do Decreto-Lei 911/69.VII. Na hipótese de ser necessário 

reforço policial para o cumprimento do mandado, fica advertido o autor 

para proceder na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso – 

CNGC/MT.CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-45.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVANIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

IDEAL TECIDOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010020-45.2016.8.11.0106 REQUERENTE: CRISTIANE 

SILVANIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: IDEAL TECIDOS, BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos em correição. CERTIFIQUE, a Secretaria, se houve o integral 

cumprimento das determinações proferidas em sentença (Id. 7825968), 

promovendo as anotações eventualmente necessárias. É cabível a 

condenação em custas processuais por não comparecimento injustificado 

da parte autora na audiência de conciliação dos juizados especiais cíveis, 

conforme dispõem o art. 51, inciso I e §2º, da Lei 9.099 e enunciado 48 do 

FONAJE. Tal condenação impede que a parte autora veicule novamente a 

demanda sem o recolhimento das custas nas quais foi condenado em 

virtude da contumácia. Sendo assim, não havendo requerimentos 

pendentes de análise, ARQUIVE-SE o presente feito com baixas e 

anotações de estilo, mantendo-se o controle para cobrança das custas, 

caso o autor se socorra novamente ao judiciário veiculando a mesma 

demanda. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010020-45.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVANIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

IDEAL TECIDOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO(A))

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 607,01 (seiscentos e sete reais 

e um centavo), a que foi condenado nos termos da r. sentença (ID 

7825968). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , para recolhimento da 

guia de custas e R$ 193,61 (cento e noventa e três reais e sessenta e um 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) nos autos. 

Novo São Joaquim, 31 de outubro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010142-92.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NISTERVONE OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes para que se 

manifestem sobre os novos cálculos apresentados (ID 14243582) Novo 

São Joaquim, 31 de outubro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010750-56.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LARISA TAMARA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais 

e sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 8348947). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 31 de outubro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010558-26.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANDERSON TELECIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO S CALCADOS & ESPORTES LTDA (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

ATIVOS S.A (REQUERIDO)
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LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS RENNER SILVA VILDOMAR RODRIGUES OAB - GO28497 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais 

e sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 8854379). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 31 de outubro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010498-53.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DIVINO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte requerida, 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e sete reais 

e sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 9342299). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) nos autos. Novo São Joaquim, 31 de outubro de 2018. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010424-96.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e 

sete reais e sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença (ID 8349025). Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta 

e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) nos autos. Novo São Joaquim, 31 de outubro de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010624-06.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE JESUS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e 

sete reais e sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença (ID 9445833). Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta 

e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) nos autos. Novo São Joaquim, 31 de outubro de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010614-59.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

AXSELWEIDE GOMES DILLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 547,64 (quinhentos e quarenta e 

sete reais e sessenta e quatro centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença (ID 9443242). Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 134,24 (cento e trinta 

e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 
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único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) nos autos. Novo São Joaquim, 31 de outubro de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010094-02.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA à parte 

requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 607,34 (seiscentos e sete reais 

e trinta e quatro centavos) , a que foi condenado nos termos da r. 

sentença (ID 7770528). Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 193,94 (cento e noventa e três reais 

e noventa e quatro quatro centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) nos autos. Novo São Joaquim, 31 de outubro de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000152-31.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CARDINALI JUNIOR (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERT JOSE PINTO DE SOUZA E SILVA OAB - SP129732 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Helio Rodolfo Hidelbrand (DEPRECADO)

Eli Jorge Hidelbrand (DEPRECADO)

Sonia Helena Hidelbrand (DEPRECADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Embargante para 

que efetue o adiantamento das despesas da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado de manutenção/reintegração de 

posse, observando o contido no Provimento 7/2017-CGJ. Novo São 

Joaquim, 31 de outubro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75234 Nr: 1676-16.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 Vistos em correição,

Trata-se de acordo celebrado entre as partes, conforme fls.127/129.

Portanto, HOMOLOGO o acordo retro celebrado entre as partes, juntado 

aos autos para que produza seus efeitos legais.

Certifico que nesta data remeto a intimação da sentença abaixo transcrita, 

ao advogado do requerido via DJE.

"Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO, conforme disposto no 

Artigo 487, III, b), do Novo Código de Processo Civil, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Em relação às custas processuais, CONDENO as partes ao 

pagamento pro rata. Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Às 

providências.CUMPRA-SE."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67152 Nr: 1056-72.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO ROCHA DOS 

SANTOS - OAB:12692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 17, §2º da Lei n. 10.259/2001 e, 

subsidiariamente, com fundamento no art. 13, §1º, da Lei n. 12.153/2009, 

defiro o pedido de sequestro, via bacenJud a ser realizado em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, no montante de 2.552,47 (dois mil quinhentos e 

cinqüenta e dois reais e quarenta e sete centavos),Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, §2°, do Código de Processo 

Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, “comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§3°].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63274 Nr: 315-66.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 17, §2º da Lei n. 10.259/2001 e, 

subsidiariamente, com fundamento no art. 13, §1º, da Lei n. 12.153/2009, 

defiro o pedido de sequestro, via bacenJud a ser realizado em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 2.487,60 (dois mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, §2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, “comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros” [§3°].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 82041 Nr: 2158-27.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Juarez Paulino EPP, Carlos Juares 

Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S.A. em face de CARLOS JUAREZ PAULINO EPP.
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Com a petição inicial (fls.01/05) foram juntados alguns documentos (fl. 

06/42).

É o breve relatório.

 Fundamento.

 Decido.

Compulsando os autos, observo que a Ação de ID 82197 é idêntica a esta, 

eis que possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido.

Outrossim, verifica-se que estes autos precedem à distribuição dos autos 

de ID 82197.

Ocorre que, naqueles autos de ID 82197, as custas processuais foram 

devidamente recolhidas, conforme certidão de fl. 46, não havendo custas 

pendentes de recolhimento.

Por sua vez, as custas processuais destes autos não foram recolhidas 

conforme certidão de fl. 44, devendo estes autos serem extintos.

Desta feita, diante da litispendência, consistente em matéria de ordem 

pública que deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, o presente feito 

deve ser extinto sem resolução do mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, V, § 3º do NCPC, reconheço a 

litispendência e, em conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas.

Publique-se.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 81661 Nr: 2009-31.2018.811.0095

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO COSMO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - OAB:11111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 Vistos,

Tempestivos, recebo os presentes embargos à execução.

Deixo de conferir efeito suspensivo aos embargos, posto que, apesar do 

requerimento do embargante, não restou demonstrado que o 

prosseguimento da execução possa causar grave dano de difícil ou 

incerta reparação, bem como pelo fato de a execução não estar garantida 

por penhora, depósito ou caução suficiente.

Intime-se a parte contrária, na pessoa do seu advogado constituído nos 

autos, para impugnar os embargos em 15 (quinze) dias, se assim desejar, 

consoante estatuído no artigo 7920do CPC.

Expeça-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80901 Nr: 1633-45.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO ROBERTO PIAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial por quantia certa 

contra devedor solvente proposta por Cooperativa de Crédito Poupança e 

Investimento do Norte do Mato-grossense SICREDI NORTE MT/PA, em 

desfavor de João Paulo Roberto Piaz, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

À fl. 59, a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

o desbloqueio de contas.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75507 Nr: 1850-25.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Tratando-se de documento indispensável à propositura da demanda, 

nos termos do art. 320 do NCPC, determino a EMENDA DA INICIAL, 

devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos a comprovação do pagamento do boleto do valor investido ou 

justificar, fundamentada e complementarmente, a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de indeferimento da petição inicial.Ainda, determino a 

intimação da parte autora a fim de que colacione memorial do crédito 

exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se.Às providências. 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61585 Nr: 675-35.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIDTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IeCdMSeML-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:MT6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SOL E MAR CNPJ: 

10.789.285/0001-45, até o valor indicado à fl. 61-V, sendo R$6.511,20.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas às 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados. Momento em que determino a INTIMAÇÃO da 

parte exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

CUMPRA-SE.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75234 Nr: 1676-16.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Rupolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049

 Vistos em correição,

Trata-se de acordo celebrado entre as partes, conforme fls.127/129.

Portanto, HOMOLOGO o acordo retro celebrado entre as partes, juntado 

aos autos para que produza seus efeitos legais.

Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO, conforme disposto no 

Artigo 487, III, b), do Novo Código de Processo Civil, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Em relação às custas processuais, CONDENO as partes ao pagamento 

pro rata.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61390 Nr: 534-16.2013.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Soares do Nascimento Professor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Certifico que, abro vista dos autos as partes para manifestar nos autos o 

que entender de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68806 Nr: 303-81.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER FAGUNDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FAGNER FAGUNDES DA SILVA, Rg: 

7331621, Filiação: Maria Vitoria Fagundes da Silva e Antonio Manoel da 

Silva, data de nascimento: 20/06/1987, brasileiro(a), natural de Áulo 

Afonso-BA, solteiro(a), ajudante pedreiro, Telefone 66 9724 2875. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Defiro o requerimento ministerial encetado pelo 

representante do Ministério Público.Cite-se por edital, nos moldes do art. 

361, e 365 do CPP, como requer o Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 22 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67482 Nr: 1203-98.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIEDSON SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DORIEDSON SOUZA, Rg: 

034102782007-1, Filiação: Udilene Pereira Souza, data de nascimento: 

06/03/1987, brasileiro(a), casado(a), armador. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Defiro o requerimento ministerial encetado pelo 

representante do Ministério Público.Cite-se por edital, nos moldes do art. 

361, e 365 do CPP, como requer o Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 22 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66563 Nr: 766-57.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEMIR DOS SANTOS, Cpf: 

68529619072, Rg: 2492020-7, Filiação: Maria Helena dos Santos e Vicente 

dos Santos, data de nascimento: 04/02/1990, brasileiro(a), natural de Pão 

de Açucar-AL, solteiro(a), operador de bomba de concerto.. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Defiro o requerimento ministerial encetado pelo 

representante do Ministério Público.Cite-se por edital, nos moldes do art. 

361, e 365 do CPP, como requer o Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 22 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67189 Nr: 1072-26.2015.811.0095
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João da Cruz Santiago Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO DA CRUZ SANTIAGO DOURADO, 

Filiação: Maria José Santiago e Hermínio Dourado, data de nascimento: 

14/12/1993, brasileiro(a), natural de São Bento-MA, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone (66)9616-2834. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Defiro o requerimento ministerial encetado pelo 

representante do Ministério Público.Cite-se por edital, nos moldes do art. 

361, e 365 do CPP, como requer o Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 22 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71747 Nr: 1883-49.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO GOMES DE ARAUJO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALFREDO GOMES DE ARAUJO JUNIOR, 

Cpf: 77528255149, Rg: 420.376, Filiação: Oscarina da Conceição Coelho e 

Alfredo Gomes de Araújo, data de nascimento: 21/04/1970, brasileiro(a), 

natural de Galiléia-MG, solteiro(a), carpinteiro, Telefone 66 99931 7904. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Defiro o requerimento ministerial encetado pelo 

representante do Ministério Público.Cite-se por edital, nos moldes do art. 

361, e 365 do CPP, como requer o Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 22 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71085 Nr: 1466-96.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TANIA DE ANDRADE, Cpf: 05419237148, 

Rg: 2325512-9, Filiação: Maria Conceição e Luiz Andrade, data de 

nascimento: 05/01/1992, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, 

solteiro(a), serv. gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos,Defiro o requerimento ministerial encetado pelo 

representante do Ministério Público.Cite-se por edital, nos moldes do art. 

361, e 365 do CPP, como requer o Ministério Público.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 22 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61399 Nr: 543-75.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Jair Porpério dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Antonio Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CELSO SALES 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 543-75.2013.811.0095, Protocolo 

61399, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61372 Nr: 516-92.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Avenida Alta Floresta Ltda, Ana Paula Junqueira 

Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria, Comércio e Beneficiamento de 

Madeiras Shalon LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Furim - 

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de Ação Monitória, proposta por Posto Avenida Alta Floresta 

LTDA, em face de Indústria, Comércio e Beneficiamento de Madeiras 

Shalon - LTDA.

Entre um ato e outro do processo, conforme fl.70 os autos foram 

impulsionados com a finalidade de abrir vista para a parte requerente se 

manifestar, entretanto, mesmo devidamente intimada quedou-se inerte 

(fls.72).

Ademais, restou determinada novamente a intimação da parte requerente, 

conforme fl.73, restando devidamente intimado o patrono via DJE (fl.74), 

entretanto se manteve inerte (fl.75).

Após, conforme decisão de fl.76, restou determinada a intimação da parte 

requerente, em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção, entretanto, nota-se que a mesma, foi 

devidamente intimada (fl.81) e até o momento não se manifestou nos 

autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Como se sabe, é dever da parte promover os atos e as diligências que lhe 

incumbir para o devido prosseguimento do feito, sendo que a parte 

requerente assim não o fez, restando caracterizado o abandono da 

causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.
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Em relação às custas processuais, CONDENO a parte requerente ao 

pagamento.

 Todavia, sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

ficará suspensa a sua condenação aos ônus da sucumbência, até que 

possam satisfazê-las sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos termos do artigo 98, §3º do 

Novo Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61390 Nr: 534-16.2013.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Soares do Nascimento Professor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 Certifico que, nesta data, afixei o Edital de CITAÇÃO, no átrio do Fórum, 

lugar público de costume.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010107-68.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TORIO BRASIL MINERACAO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, abro vista para a parte autora 

comprovar nos autos se o Reclamado cumpriu integralmente o acordo 

entabulado em audiência de conciliação. Paranaíta/MT, 31 de outubro de 

2018 Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-07.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA RODRIGUES DE SOUSA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que, nesta data, intimo a parte autora, através de seu 

patrono, para no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar nos autos, para 

requerer o que entender por direito. Paranaíta/MT, 31 de outubro de 2018 

Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel Técnico Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66081 Nr: 498-03.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO BORGESDE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FRANCISCO BORGESDE 

ALMEIDA, Filiação: Raimuda Borges de Almeida e .............., data de 

nascimento: 05/08/1976, natural de Codo-MA, solteiro(a), operador de 

motosseras. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, tendo em vista o teor da Súmula 720 do STF e do artigo 

309 do CTB, JULGO EXTINTO o presente procedimento em razão da 

atipicidade da conduta e, em consequência, determino o ARQUIVAMENTO 

do feito.Intime-se, sendo o autor do fato por edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 30 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66200 Nr: 576-94.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NELSON VIDAL, Cpf: 86199889134, Rg: 

190617-7, Filiação: Rosinha Vidal, data de nascimento: 08/09/1971, 

brasileiro(a), natural de Palmitópolis-PR, casado(a), vaqueiro. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Assim, tendo em vista o teor da Súmula 720 do STF e do artigo 

309 do CTB, JULGO EXTINTO o presente procedimento em razão da 

atipicidade da conduta e, em consequência, determino o ARQUIVAMENTO 

do feito.Intime-se, sendo o autor do fato por edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 30 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65991 Nr: 440-97.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Fornizare Galice

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO FORNIZARE GALICE , Cpf: 

05412807836, Rg: 19210361 , Filiação: Iracema Fornazari Galice e Arlindo 

Galice, data de nascimento: 24/06/1964, natural de Mesópolis-SP, 

solteiro(a), pecuarista, Telefone 66 9902 7743. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com 

fulcro no artigo 109, inciso VI e no artigo 110, § 1º, todos do Código Penal, 

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA em favor do autor do fato, 

em virtude da ausência da condição da ação consistente no interesse de 

agir face a inutilidade da presente ação penale, por consequência, JULGO 
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O FEITO EXTINTO.Intime-se o autor do fato por edital, uma vez que 

desnecessária a intimação pessoal do acusado, nos termos do item 7.7.9 

da CNGC.Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se, procedendo-se 

as baixas e anotações necessárias. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 30 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67046 Nr: 988-25.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DANTAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDMILSON DANTAS RODRIGUES, Cpf: 

02426500158, Rg: 22503668, Filiação: Maria Filomena Menezes Dantas 

Rodrigues e Paulo Rodrigues, data de nascimento: 26/06/1992, 

brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), auxiliar administrativo, 

Telefone 66 9212 1315. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV combinado 

com o artigo 109, inciso VI e combinados com o artigo 114, inciso II, todos 

do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação ao 

acusado, no que tange ao delito constante nesses autos, em razão da 

prescrição da pretensão punitiva e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO.Sem custas.Publique-se. Intime-se, sendo o acusado por 

edital, visto que a CNGC dispensa a intimação pessoal do acusado nos 

casos em que há sentença extintiva da punibilidade e que nesta comarca 

de Paranaíta não há defensor público.Cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 30 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69270 Nr: 494-29.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTON DE JESUS SILVA MENDES, 

EMERSON RONDON, OSVALDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADENILTON DE JESUS SILVA MENDES, 

Rg: 040355692010-2, Filiação: Maria José Chagas Silva e Francisco de 

Assis Mendes, data de nascimento: 22/09/1994, brasileiro(a), natural de 

Palmeirandia-MA, convivente, carpinteiro, atualmente em local incerto e 

não sabido EMERSON RONDON, Rg: 26573873, Filiação: Fatima de Jesus 

Rondon, data de nascimento: 17/01/1989, brasileiro(a), natural de 

Carlinda-MT, convivente, serv. gerais em serraria e atualmente em local 

incerto e não sabido OSVALDO PEREIRA, Rg: 2008895, Filiação: Armelinda 

Rodrigues Nogueira e Avelino Pereira, data de nascimento: 15/09/1953, 

brasileiro(a), natural de Valparaíso-SP, separado(a) judicialmente, vigilante 

patrimonial, Telefone 66 9620 4121. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal, combinado com o art. 30 da Lei nº 11.343/06, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos autores do fato, relativa aos fatos constantes nesses 

autos, em razão da prescrição da pretensão punitiva.Considerando que a 

sentença que declara a extinção da punibilidade dispensa a intimação 

pessoal do suspeito, consoante determina a CNGC, e considerando que a 

comarca de Paranaíta não conta com Defensoria Pública, intime-se o 

suspeito por edital.P.R.I. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, WERUSCA PEREIRA 

LAGO, digitei.

Paranaíta, 30 de outubro de 2018

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49228 Nr: 323-34.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiva Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

- OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53146 Nr: 157-65.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cesar Centurião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - OAB:MT 

20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

64.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40775 Nr: 525-16.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Rezende da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiones Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Diante da impossibilidade da Representante do Ministério Público em 

comparecer a audiência instrutória prevista à fls. 92, uma vez que a Douta 

Promotora de Justiça estará participando de curso em Cuiabá/MT, 

redesigno a audiência para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 14h.

Intimem-se as partes, advogados e testemunhas arroladas para 

comparecerem ao ato.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70607 Nr: 1685-66.2018.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Souza da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos à 

execução, nos termos do art. 918, inciso III c/c art. 487, inciso I do C.P.C. e 

determino o prosseguimento da execução.Sem condenação às custas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 30 de outubro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54612 Nr: 656-49.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRM, Rosilene Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:MT/9724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49628 Nr: 454-09.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Moacir de Matos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60470 Nr: 569-59.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Januário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47980 Nr: 2211-72.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosivete de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Exelsior de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Ocampos Cardoso - 

OAB:3486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em 

Ref:51.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11563 Nr: 1096-94.2006.811.0022

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A, José 

Cardoso Quirina, Mario Patriota Fiori, Miriam Ribeiro Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Chilante - 

OAB:3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Tardioli Lucio de 

Lima - OAB:SP/206727

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado, devendo emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60900 Nr: 806-93.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Ferreira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47325 Nr: 1960-54.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Andrade da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72015 Nr: 2320-47.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinete Aparecida Soares Pardinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 
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em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 12 

de dezembro de 2018, às 08h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72003 Nr: 2317-92.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinete Aparecida Soares Pardinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em 

favor do autor.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, 

em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 12 

de dezembro de 2018, às 08h20min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 629 Nr: 128-79.1997.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson José da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A, Fabiula Muller Koenig - OAB:MT/22165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Ferraz Costa - 

OAB:64523/MG

 INTIMAÇÃO DO(S) PATRONO(S) DO EXECUTADO, acerca dos bloqueios 

de valores realizados via sistema BACENJUD de fls. 306/308, sendo o 

bloqueio no valor de R$ 5.416,50 (cinco mil e quatrocentos e dezesseis 

reais e cinquenta centavos) referente à conta do Itaú-Unibanco e o 

bloqueio no valor de R$ 1.025,40 (um mil e vinte e cinco reais e quarenta 

centavos) referente à conta do Banco Bradesco, bem como para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa 

elencadas no artigo 854, §3°, do CPC, consignadas às advertências do 

§4° do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11010 Nr: 536-55.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Menezes Póvoa, Paulo Roberto 

Miolli, Luiz Carlos Aranha Prietch, Juvenal Pereira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.947-B, Fernando Manzi Santos - OAB:8.912/MT, Gilberto 

Machado Custódio - OAB:MT/6.435, Glayton Marcus Meira Nunes - 

OAB:5.957, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273, Paulo César de 

Menezes Póvoa. - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 052/CGJ:

1 - Diante da certidão de decurso de prazo de fls. 2062 e em cumprimento 

ao determinado em fls. 2071, impulsiono o feito para intimação pessoal dos 

denunciados Juvenal Pereira Brito e Paulo Roberto Miolli, para 

apresentarem as CONTRARRAZÕES DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 

de fls. 2048/2053 no prazo legal, sob pena de nomeção de advogado 

dativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43775 Nr: 1886-34.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Lemes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para apresentar memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14209 Nr: 701-10.2003.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Bueno, Orlando Ferreira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Gonçalves - 

OAB:118.907, Domingos Cardoso da Silva - OAB:23369, Gilberto 

Machado Custódio - OAB:MT/6.435, Juliano Galdino Teixeira - 

OAB:14.363, Marcelo Felício Garcia - OAB:7297-MT

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados VALDENOR BUENO e ORLANDO FERREIRA 

NUNES, já devidamente qualificado nos autos, em face do reconhecimento 

da prescrição punitiva estatal propriamente dita dos crimes disposto nos 

artigos 180, §§ 1º e 2º, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, 

com fundamento no art. 107, IV c/c o artigo 109, IV, ambos do Código 

Penal.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e 

comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Sem custas.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71611 Nr: 2164-59.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENSGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável com 

partilha de bens e fixação de alimentos com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Ellen Naiara Silva Gregório Dias em desfavor de Kaio Allan 

Alves dias, devidamente qualificados nos autos.

Em análise aos pedidos da petição inicial, verifica-se que a parte autora 

requer que o requerido seja condenado ao pagamento de pensão 

alimentícia aos filhos menores.

Pois bem.

Na ação em que se pleiteia alimentos em favor dos menores, é destes a 

legitimidade ativa, devendo a sua genitora apenas assisti-los ou 

representá-los, conforme a idade.

In casu, a formulação, porém, de pedido de alimentos pela autora em favor 

dos menores, em que pese representar má-técnica processual, 

consubstancia mera irregularidade, não justificando o indeferimento da 

exordial.

Desta forma, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que seja 

emendada a inicial, sob pena de desconsideração do pedido de alimentos, 

a fim de corrigir o polo ativo da demanda, devendo, os menores figurarem 

como autores na ação de alimentos, distinção a ser feita na petição inicial, 

necessário para propositura desta ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de outubro de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72002 Nr: 2316-10.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, fixo os alimentos provisórios em 50% do salário 

mínimo.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 28 

de novembro de 2018, às 10h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55705 Nr: 994-23.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marines da Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Agnes Lais de Oliveira dos 

Anjos - OAB/MT nº 19872/O, para promover a defesa da Denunciada, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41757 Nr: 31-20.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone Melania da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

de Defensoria Pública, nomeio como Advogado Dativo o causídico militante 

nesta municipalidade - Dr. Antonio Roberto dos Santos - OAB/MT nº 

18.254/B, para proceder a defesa da denunciada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40096 Nr: 1576-96.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR.TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:MT/15217/O, para apresentação dos memoriais finais, no prazo de 

lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43474 Nr: 1662-96.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Queiroz Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca (Despacho de fl, 

159), bem como a certidão de decurso de prazo de fl. 161 - ante a 

ausência da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Gilberto Machado Custódio 

- OAB/MT nº 6435, para promover a defesa do DENUNCIADO, devendo 

apresentar os memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72334 Nr: 2427-91.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72578 Nr: 2514-47.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA MENDES DA SILVA - 

OAB:3691-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72706 Nr: 2563-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Faustino Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de Execução Contra a Fazenda Pública em face do 

Estado de Mato Grosso, requerendo a citação do Estado para efetuar o 

pagamento do débito nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Estado do Mato Grosso para, querendo, impugne a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias. Venham-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do débito, 

instruindo a solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido 

artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV, fazendo-se o 

pagamento em até 02 (dois) meses, contado da entrega da requisição, sob 

pena de sequestro, caso não faça o pagamento dentro do prazo supra 

(art. 6º - Provimento 11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71853 Nr: 2261-59.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Silveira de Souza Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de 

Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 28 de novembro de 2018, às 09h20min, a ser realizada no 

núcleo de conciliação dessa Comarca.Concedo aos requerentes os 

benefícios da assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/50.Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto no artigo 334 do CPC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72143 Nr: 2358-59.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A P BRANDÃO ME, Célio Rodrigues Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta por 

BANCO BRADESCO S.A, em desfavor de V A P BRANDÃO ME todos 

devidamente qualificados nos autos.Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no 

disposto no artigo 332 do mesmo codex, recebo a petição inicial.Cite-se a 

parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor 

exequendo, devidamente acrescido das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados 

tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução (art. 829, 

do CPC).Conste, no mandado executório, a ressalva de que o pagamento 

no prazo assinalado, 03 (três) dias, implicará na redução pela metade da 

verba honorária (CPC, art. 827, §1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o 

valor exequendo depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da 

dívida (acrescido de custas e honorários advocatícios) e o valor 

remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71687 Nr: 2192-27.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIP COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BALKE E BALKE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SOUZA - OAB:200186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por quantia certa contra 

devedor solvente proposta por VIP COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES 

LTDA, em desfavor de R. BALKE E BALKE LTDA - ME, todos devidamente 

qualificados nos autos.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 332 do mesmo codex, recebo a petição inicial.Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, 

devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução (art. 829, do 

CPC).Conste, no mandado executório, a ressalva de que o pagamento no 

prazo assinalado, 03 (três) dias, implicará na redução pela metade da 
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verba honorária (CPC, art. 827, §1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o 

valor exequendo depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da 

dívida (acrescido de custas e honorários advocatícios) e o valor 

remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72028 Nr: 2327-39.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRA PRETA COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES - OAB:2902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP, em desfavor de 

PEDRA PRETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP todos devidamente 

qualificados nos autos.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 332 do mesmo codex, recebo a petição inicial.Cite-se a parte 

executada para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, 

devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução (art. 829, do 

CPC).Conste, no mandado executório, a ressalva de que o pagamento no 

prazo assinalado, 03 (três) dias, implicará na redução pela metade da 

verba honorária (CPC, art. 827, §1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o 

valor exequendo depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da 

dívida (acrescido de custas e honorários advocatícios) e o valor 

remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63311 Nr: 1912-90.2017.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdOBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial de divorcio 

ingressada por VALDIR JOSE DA COSTA e SIRENE DE OLIVEIRA 

BARBOSA ambos devidamente qualificados nos autos.

As partes acordaram quanto ao divórcio e requerem que sejam extintos 

todos os deveres do casamento, não havendo interesse em alimentos.

As ref.52, o ministério Público pugnou pela homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

Sem custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67421 Nr: 482-69.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Teixeira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR FERREIRA MOURA - 

OAB:119931

 Vistos etc.

 Tendo em vista que o reeducando se encontra residindo na Comarca de 

Rondonópolis/MT, conforme informação dada pelo seu causídico em cota 

de ref. 31, remetam-se o presente Executivo de Pena à Comarca de 

Araçatuba - SP, para que o reeducando dê início ao cumprimento de sua 

pena, com as nossas homenagens.

Em consequência, cancelo a audiência admonitória marcada para o dia 08 

de novembro de 2018, bem como determino oficie-se o juízo deprecado em 

cota de ref. 43, para que devolva a referida carta precatória sem o seu 

cumprimento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2587-53.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Vistos etc.

Tendo em vista que a Representante do Ministério Publico estará 

participando de curso em Cuiabá-MT, na data de 23/11/2018, redesigno a 

audiência para o dia 26/11/2018, às 16h00min.

Initmem-se todos para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70321 Nr: 1590-36.2018.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Tendo em vista que a Representante do Ministério Publico estará 

participando de curso em Cuiabá-MT, na data de 23/11/2018, redesigno a 

audiência para o dia 26/11/2018, às 15h00min.

Initmem-se todos para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69503 Nr: 1300-21.2018.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lady Nathielly Teixeira de Carvalho, Vanessa 

Nogueira da Silva, Vania Nogueira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Bruno Garcia de Lima - 

OAB:14328/E, Ary da Costa Campos - OAB:16944/B

 Vistos etc.

Tendo em vista que a Representante do Ministério Publico estará 

participando de curso em Cuiabá-MT, na data de 23/11/2018, redesigno a 

audiência para o dia 26/11/2018, às 14h00min.

Initmem-se todos para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68035 Nr: 695-75.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Jose Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Vistos etc.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação interposto pela defesa do réu, somente no efeito devolutivo 

(CPP, art. 597).

Analisando os autos, verifico que a defesa e a acusação apresentaram 

as suas razões e contrarrazões.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50064 Nr: 628-18.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Afonso Anjolete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45994 Nr: 1435-72.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Maria Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA DOS SANTOS TEIXEIRA 

SACHETTI - OAB:16338, Patrícia Silva Souza - OAB:21198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65234 Nr: 2734-79.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jayne Cardoso Mendonça, Celia Cardoso Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguros Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66456 Nr: 37-51.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercino Alves de Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:3546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62465 Nr: 1570-79.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59363 Nr: 40-40.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60353 Nr: 508-04.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJdSM, Clarice de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68573 Nr: 909-66.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Australina Moreira de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46302 Nr: 1595-97.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tharles da Paixão Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57353 Nr: 1707-95.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleisson Sampaio Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silvade Paula - 

OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48997 Nr: 248-92.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adriana de Souza Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em 

Ref:44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 526-59.2016.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58675 Nr: 2335-84.2016.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Massuia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Maria Colavitte Massuia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias referente a juntada do laudo em Ref: 

63.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16617 Nr: 1306-43.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública, nomeio como defensor(a) dativo(a) o(a) 

causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr Welson Gaiva Marino - 

OAB/MT nº 14.033, para promover a defesa do Denunciado, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71641 Nr: 2174-06.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, 

apresentou sua resposta à acusação em ref. 19, por meio de advogado 

nomeado.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de dezembro de 

2018, às 14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa, bem como o réu, resida 

fora da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecerem a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 30 de outubro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67727 Nr: 597-90.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:13895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Feito à ordem.

Defiro o pleito da representante do Ministério Público em cota de ref. 39.

Em vista disso, determino que a parte autora emende a inicial, incluindo ao 

polo passivo o genitor dos menores, qualificando-o adequadamente e 

indicando endereço para sua citação.

Desta forma, nos termos do artigo 321 do CPC, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que seja emendada a inicial, qualificando 

adequadamente o polo passivo da presente demanda, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, URGENTEMENTE conclusos para decisão.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71879 Nr: 2273-73.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDSFN, AdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O, Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Execução de Alimentos, interposta por Weslly 

Mayko de Souza Ferreira Nolasco, representado por sua genitora Aldeane 

de Souza Ferreira, em desfavor de Joernandes Dias Nolasco, 

devidamente qualificado nos autos, requerendo a citação do executado 

para efetuar o pagamento do débito em atraso, totalizando o valor de R$ 

1.108,10 (Hum mil cento e oito reais e dez centavos).

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de penhora de dinheiro e de bens, o tanto que se fizerem necessário 

para a satisfação do crédito, bem como a inserção de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abre-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71881 Nr: 2275-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WMDSFN, AdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLANDIS DA SILVA 

SANTOS - OAB:19897/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de execução de alimentos interposta por Weslly Mayko 

de Souza Ferreira Nolasco, neste ato representado por sua genitora 

Aldeane de Souza Ferreira, em desfavor de Joernandes Dias Nolasco, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita para todos os atos processuais, 

com força no artigo 98, caput e §1º, do CPC, sem prejuízo de revogação 

ou modificação posteriormente caso seja constatada a sua capacidade 

financeira.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do artigo 528 do CPC.

Havendo o pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72017 Nr: 2321-32.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STCdM, GSTA, KKTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de execução de alimentos interposta por Guilherme 

Santhiago Teixeira Antônio e Ketellin Kauany Teixeira Antônio, neste ato 

representado por sua genitora Silvana Teixeira Cosmo de Macena, em 

desfavor de Tiago Antônio, ambos devidamente qualificados nos autos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita para todos os atos processuais, 

com força no artigo 98, caput e §1º, do CPC, sem prejuízo de revogação 

ou modificação posteriormente caso seja constatada a sua capacidade 

financeira.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do artigo 528 do CPC.

Havendo o pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Devendo o valor ser depositado na conta corrente nº 26.314-1, Agência 

2423-6, Banco do Brasil, a serem pagos em favores dos menores.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71946 Nr: 2292-79.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - Sicredi Sul MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Maurílio da Silva, Cleonice Menezes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por Cooperativa de Crédito Poupança e Investimentos do Sul de Mato 

Grosso – Sicredi Sul MT, em desfavor de Joaquim Maurílio da Silva e 

Cleonice Menezes da Silva, ambos devidamente qualificados nos 

autos.Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do 

mesmo diploma legal.Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial.Citem-se as partes executadas 

para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, 

devidamente acrescido das custas e despesas processuais e honorários 

advocatícios, sob pena de serem imediatamente penhorados tantos bens 

quantos bastem para garantir a presente execução (art. 829, do 

CPC).Conste, no mandado executório, a ressalva de que o pagamento no 

prazo assinalado, 03 (três) dias, implicará na redução pela metade da 

verba honorária (CPC, art. 827, §1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o 

valor exequendo depositando em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da 

dívida (acrescido de custas e honorários advocatícios) e o valor 

remanescente dividido em até 06 (seis) vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71696 Nr: 2197-49.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MNdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

liminar, efetuado pela parte requerente.Intimem-se o Assistente Social e o 

Psicólogo credenciados neste Juízo, para que proceda a realização de 

estudo psicossocial pessoal e residencial da infante, colhendo, na 

oportunidade, informações sobre o modo de vida e condições da 

residência, trazendo o relatório aos autos no prazo de 20 (vinte) 

dias.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 09h20min, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca.Citem-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para comparecer a audiência de conciliação, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC.Cientifique a parte requerida de que a sua 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de quando 

qualquer das partes da mediação, não comparecer ou, comparecendo, 

não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido expresso de 

desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), observando 

as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, 

consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71841 Nr: 2253-82.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida da Mata Furtado Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71822 Nr: 2248-60.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Cristina Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Pedra Preta – MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da decisão proferida no IRDR n. 85560/2016 em tramite na Seção 

de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre 

cobrança de diferença salarial, decorrente da conversão de cruzeiro real 

para URV, nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo 

Civil, suspendo o andamento do presente feito até o julgamento do referido 

recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71648 Nr: 2178-43.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSG, SESF, JMSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, visto que não ficou 

demonstrado nos autos a renda auferida pelo requerido e que entendo ser 

necessária o valor a serem pagos em favor dos menores a partir da 

citação.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 21 

de novembro de 2018, às 09h00min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72422 Nr: 2456-44.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDP, WDPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 943 de 1058



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, visto que não ficou 

demonstrado nos autos a renda auferida pelo requerido e que entendo ser 

necessária o valor a ser pago em favor do menor a partir da 

citação.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 21 

de novembro de 2018, às 08h40min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação da parte requerida que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 72679 Nr: 2553-44.2018.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGI, BMGA, BGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência 

e, ante os termos da inicial e, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, considerando o binômio necessidade e possibilidade, fixo os 

alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, visto que não ficou 

demonstrado nos autos a renda auferida pelo requerido e que entendo ser 

necessária o valor a serem pagos em favor dos menores a partir da 

citação.Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em 

observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 21 

de novembro de 2018, às 08h20min, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71880 Nr: 2274-58.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAVIA PEREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

autora, para determinar que a parte requerida proceda à imediata retirada 

do nome do requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção 

ao crédito, devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, 

até atingir o limite de R$ 30.000,..designo audiência de conciliação para o 

dia 28 de novembro de 2018 às 09:40, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.Deverá constar no ato de intimação do autor e 

de citação do requerido que o não comparecimento injustificado de 

qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

designada.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 29 de outubro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71858 Nr: 2263-29.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matilde Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela 

provisória de urgência pleiteada, para determinar a reintegração da Sra. 

MATILDE FRANCISCA DA SILVA, no prazo de 05 (cinco) dias, ao cargo de 

Merendeira junto a Secretaria de Educação, ocupado até o ato 

exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da 

exoneração, até posterior decisão deste Juízo, sob pena de multa diária, 

no importe de R$1.000,00 (um mil reais).Cite-se a parte requerida, para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta/MT, 29 de outubro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71965 Nr: 2303-11.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Aparecida Leão Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 
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300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de liminar pleiteada pela 

autora, para determinar que a parte requerida proceda à imediata retirada 

do nome do requerente dos cadastros restritivos dos órgãos de proteção 

ao crédito, devendo comprovar nos autos o cumprimento, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), caso haja descumprimento da presente decisão pelo promovido, 

até atingir o limite de R$ 30.000,00 ... designo audiência de conciliação 

para o dia 28 de novembro de 2018 às 09:40, a ser realizada no núcleo de 

conciliação dessa Comarca...Cientifique a parte requerida de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da data da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer das partes não comparecer ou, 

comparecendo, não haver composição, ou, ainda, contar do seu pedido 

expresso de desinteresse na composição consensual (art. 335, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC, consignadas às advertências do artigo 344 do mesmo códex.Deverá 

constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC) da audiência de conciliação designada.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 29 de outubro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71756 Nr: 2222-62.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Delmina da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela 

provisória de urgência pleiteada, para determinar a reintegração da Sra. 

JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA, no prazo de 05 (cinco) dias, ao 

cargo de Merendeira junto a Secretaria de Educação, ocupado até o ato 

exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da 

exoneração, até posterior decisão deste Juízo, sob pena de multa diária, 

no importe de R$1.000,00 (um mil reais).Cite-se a parte requerida, para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta/MT, 29 de outubro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71770 Nr: 2229-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN KLAIVER BORGES BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de 

Liminar, proposta por Banco Honda S/A em desfavor de Kelvin Klaiver 

Borges Barzotto, devidamente qualificado nos autos.O requerente alega, 

em síntese, as partes celebraram Contrato de Financiamento com Garantia 

de Alienação Fiduciária (doc. Anexo) sob o nº 2029692 no valor total de 

R$27.638,05 (Vinte e Sete Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Cinco 

centavos), com pagamento por meio de 55 parcelas mensais e 

consecutivas.Informa, ainda que a requerida não cumpriu com suas 

obrigações e está inadimplente com o pagamento desde a data de 16 de 

maio de 2018 (parcela 01), incorrendo em mora desde então, razão pela 

qual requer a busca e apreensão do veículo acima mencionado.A inicial 

veio instruída com documentos.Vieram-me os autos conclusos.É O 

RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO.Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão com pedido de liminar com base no Decreto-Lei 911/69, com as 

alterações da Lei 13.043/2014.Analisando a exordial, é possível aferir que 

o autor requer a busca e apreensão liminar do bem nela descrito. Pretende 

ainda, seja o demandado citado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar o valor integral da dívida, devidamente acrescida das custas e 

honorários advocatícios e, no prazo de 15 (Quinze) dias, oferecer sua 

defesa.Com efeito, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão 

liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos 

necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Decrete Lei 

nº 911/69, modificado pela Lei nº 10.931/2004.Observo que o requerente 

enviou notificação extrajudicial ao requerido e efetuou o protesto, 

constituindo em mora o devedor.Provada a mora e estando presentes os 

requisitos cautelares bem como os do art. 3º do Decreto Lei 911/69,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40571 Nr: 323-39.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edir Rogerio Finger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Carlos Richthcik - 

OAB:40.813 OAB/PR

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/07-CGJ:

1 - Compulsando os autos, verifiquei que o denunciado constituiu 

advogado, conforme procuração em fl. 88/89.

 1- Diante do exposto, impulsiono o feito intimando o Advogado do 

Denunciado - Dr. Gilberto Carlos Richthcik, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, forneça os DADOS BANCÁRIOS DO DENUNCIADO para 

levantamento de fiança, conforme determinado em fl. 128.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44402 Nr: 414-61.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan de Jesus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DO DENUNCIADO, para que no prazo 

legal, apresente as alegações finais escritas.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 149224 Nr: 8496-58.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Catarino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT, LARISSA CAMPOS LEITE - OAB:19696/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Representante do 

Ministério Público, alegando em suma, que o réu foi denunciado no art. 

121, §2º, inciso III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; porém, 

no momento da pronúncia este foi pronunciado em sua forma consumada, 

qual seja, art. 121, §2º, inciso III e IV, do Código Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Os Embargos de Declaração, a teor do que prescreve o art. 382 do Código 

de Processo Penal, são cabíveis para suprir omissão, esclarecer 

obscuridade, desfazer contradição, bem como corrigir erro material, senão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 945 de 1058



vejamos:

Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao 

juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, 

ambigüidade, contradição ou omissão.

No caso em análise, assiste razão ao Embargante, haja vista que a 

decisão à ref. 186 constou errou material, devendo constar na pronúncia 

o crime do art. 121, §2º, inciso III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal.

Ex Positis, CONHEÇO eis que tempestivo e ACOLHO os presentes 

Embargos de Declaração, para sanar o erro material contido no decisum à 

ref. 186, devendo constar no dispositivo da pronúncia a seguinte redação:

Posto isso, PRONUNCIO Israel Catarino da Silva, qualificado nos autos, o 

que faço com escoro assente no art. 413 do Código de Processo Penal, a 

fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta 

Comarca, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso III e IV, c/c 

art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Intime-se a Defesa do acusado para, caso queira, retificar as razões 

recursais do recurso em sentido estrito constante à ref. 191.

Após, vista ao Ministério Público para que seja apresentada as 

contrarrazões ao recurso em sentido estrito de ref. 191.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59648 Nr: 1511-20.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Santos de Anunciação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:59648

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, bem como houve concordância pela autarquia ré com os 

cálculos apresentados pela parte autora, hei por bem homologá-los.

Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma requerida, 

atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu 

patrono.

Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164579 Nr: 5708-37.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTOSEG S/A CREDITO FINANCIAMNETO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE FERNANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:183577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO antecipadamente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911, de 01.10.69.Por 

consequência, determino a expedição de mandado de busca e apreensão, 

nomeando como depositário fiel do bem o representante legal da empresa 

requerente ou quem este indicar.Lavre-se o respectivo termo de 

compromisso. Efetivada a medida, cite-se o em consonância com o art. 

212, § 2º do NCPC para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 NCPC, podendo, ainda, em 05 (cinco) dias a contar da 

efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído (art. 3º, §§1º e 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911, de 1º.10.69, com a redação dada pela Lei n.º 10.931, 

de 03.08.04)Cientifiquem-se eventuais avalistas e expeçam-se mandados 

necessários.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100165 Nr: 1791-49.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mardio de Almeida Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE FEIJÓ MACEDO - 

Procuiradora Federal - OAB:

 Certifico que faço a intimação da parte autora para manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias acerca do novo cálculo atualizado de ref. 164.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62617 Nr: 2132-17.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marcelino Vieira da Costa, Luzia Renolve Felix 

Romeiro, Jonatan Creve Romeiro da Costa, Josane Antonio Felix Romeiro 

da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Vieira da Costa, Benedito da Guia 

Fonseca de Moraes Costa, Aloysio Rodrigues do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:4493, Odila Zorzi - OAB:8619

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes a intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( designada para o dia 29 de 

Novembro de 2018, às 16h30min ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130085 Nr: 4431-54.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdSA, LASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Morena de Freitas - 

OAB:112.901/MG, FRANCIANE CAETANO CASAGRANDE - 

OAB:138.268/MG

 Intimar as partes da juntada do Estudo de ref.60

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130085 Nr: 4431-54.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdSA, LASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Morena de Freitas - 

OAB:112.901/MG, FRANCIANE CAETANO CASAGRANDE - 

OAB:138.268/MG

 Intimar as parte da juntada de Carta Precatória de ref.57

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128761 Nr: 3661-61.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durval Pontes, Josefa Apolonio Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johny Walter Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 
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OAB:13468/MT, Mauricio Bueno Magalhães - OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 Intimar o perito da juntada de ref.118

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95958 Nr: 400-59.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da juntada de ref.49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155465 Nr: 2422-51.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, para querendo, no prazo legal impugnar a 

contestação de ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147781 Nr: 7851-33.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457-MT, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes da juntada de laudo médico de ref.26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164273 Nr: 5625-21.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguelina da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 164273

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Anulação de Ato Jurídico 

Pedido de Liminar proposta por MIGUELINA DA SILVA RODRIGUES em 

face de PEDRO GOMES DE ARRUDA.

Narram o autor que é legitimo proprietário de um imóvel rural de 07 

hectares e 3.635 M², localizada no lote nº2, assentamento alvorada, na 

comunidade Rural de Bandeira, neste município de Poconé.

 No entanto, começo do ano de 2016, o seu companheiro foi acometido de 

um tumor maligno no intestino, o que obrigava a autora a ir com frequência 

para Cuiabá deixando a sua casa no sitio sem ninguém já que não possuía 

condições financeiras para contratar uma pessoa para ali permanecer. 

Ocorre que com isso o Sr. Pedro (seu cunhado) ofereceu pra cuidar do 

imóvel usando como moradia feita este acordo de forma verbalmente, 

sendo que com passar dos dias o mesmo chamou a autora para ir ao 

cartório assinasse um documento para que ele pudesse representa-la, 

sendo que ao retornar ao imóvel que descobriu que o documento que 

assinou era uma procuração, agindo o requerido de má fé, pois já estaria 

vendendo o lote.

 Requereu liminarmente a reintegração na posse.

Todavia, analisando o caso concreto, a fim de se evitar consequências 

mais gravosas, com fundamento no art. 562 do CPC/2015 designo 

Audiência de Justificação para o dia 29 de novembro de 2018, às 

17h00min, momento em que será analisada a liminar pleiteada.

Cite-se o requerido para acompanhar a audiência de justificação, 

advertindo-o que o prazo para contestar somente fluirá a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não o pedido de liminar (CPC, art. 562, 

última parte).

No que tange ao pedido de justiça gratuita, INTIMEM-SE os autores para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, juntarem aos autos documentos hábeis a 

comprovar a necessidade de concessão do benefício, uma vez que seque 

foi trazida ao feito a declaração de hipossuficiência assinada pelas 

partes, sob pena de indeferimento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118059 Nr: 499-58.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIZ BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, Engenheiro Mecânico - ITAMAR 

DIAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, André Luiz da Silva Pereira - OAB:36921GO, RUTIANE 

LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - OAB:21476, 

Selma Fernandes da cunha - OAB:15600/MT

 Intimar o perito da juntada de ref.128

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 164273 Nr: 5625-21.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguelina da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, de que nos autos foi expedido Carta 

Precatória para a Comarca de Várzea Grande/MT, para citação de 

requerido, para que compareça na audiência designada para o dia 

29/11/2018, e encontra-se na Secretaria deste Juízo, aguardando a 

retirada e distribuição para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 98120 Nr: 1126-33.2014.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditorios não 

Padronizados NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de Campos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ref. 64

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 131663 Nr: 553-87.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Amigão Industria e Comercio de Gêneros Alimentícios 

Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verão Comercio e Serviços de Telefonia Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Campos Baleroni - 

OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.17

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118059 Nr: 499-58.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO LUIZ BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, Engenheiro Mecânico - ITAMAR 

DIAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, André Luiz da Silva Pereira - OAB:36921GO, RUTIANE 

LEMOS DE OLIVEIRA - OAB:36080, Ruy Augusto Rocha - OAB:21476, 

Selma Fernandes da cunha - OAB:15600/MT

 Intimar as partes da juntada de informações do perito de ref. 129

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110063 Nr: 1603-22.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VM - Processos de Beneficiamento e Serviços em 

Minérios Eirelli - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407, Clarissa Lopes Dias - OAB:12.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431B-MT, Samir Bennet Buainain - 

OAB:13.373-MT

 INTIMANDO as partes, que de conformidade com a ordem de serviço nº 

001/2016 e na forma dos arts. 455, 269 e 270 do NCPC. Os atos 

pertinentes a intimação pessoal das testemunhas arroladas para audiência 

nos feitos cíveis, é de responsabilidade do advogado que a requereu. 

Audiência de Instrução e Julgamento ( designada para o dia 29 de 

Novembro de 2018, às 15h30min ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109642 Nr: 1504-52.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriany Cristiny de Campos Silva, Karen Campos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 CÓDIGO: 109642

DECISÃO

Vistos,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se os executados na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117058 Nr: 215-50.2016.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deonizia Vieira de Moraes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 CERTIFICO que a intimação da parte autora para no prazo de 15 (dias) 

manifeste nos autos informando a conta bancária de sua titularidade, para 

a devida expedição de Alvará, tendo em vista a juntada de ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74095 Nr: 2230-65.2011.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Rondon da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucindo Tartuliano Franca, Catarino João Jose 

da Silva, Jose João da Silva, Jacinto João Jose da Silva, Verissimo de Tal, 

Dedé de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manuel Ros Ortis Junior - 

OAB:5246

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.100

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147868 Nr: 7878-16.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida DECISÃO nos seguintes termos:

Vistos,

1. Considerando que a autarquia ré não foi devidamente intimada, 

Redesigno a audiência para o dia 06 de dezembro de 2018 às 15h30min. 

Intime-se acerca da nova data. Fica desde já advertida a secretaria da 

Vara acerca do devido cumprimento, sob pena de PAD.

 2. Após, CONCLUSOS.

3. Às providências necessárias.

Dou por intimado os presentes. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163900 Nr: 5511-82.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIL MANOEL DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLE DE ARRUDA 

QUINTINO - OAB:24624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, que encontra-se designado perícia médica 

para o dia 01 de Fevereiro de 2019, às 10h50min a ser realizada nas 

dependências deste Fórum. Para tanto, foi nomeado como perito o Dr. 

João Leopoldo Baçan. O autor deverá se apresentar para realização da 

perícia portando todos os seus exames.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153156 Nr: 1558-13.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Alves de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 16

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011924-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011924-09.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VERA LUCIA DE AMORIM 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Das preliminares A requerida 

alega em sede de preliminar que este juízo deve negar qualquer pedido de 

desistência formulado pela parte autora. Porém não há que se falar em 

negativa, ante a ausência do pedido e suas justificativas. Sendo 

apresentado, no momento oportuno, o pleito será devidamente analisado, 

em consonância com a legislação processual vigente. Argumenta que a 

requerente não juntou o comprovante original emitido diretamente no 

balcão do SPC/SERASA ou CDL. Que os demais extratos são exclusivos 

de empresas, de caráter confidencial para auxiliar as empresas. Ocorre 

que o referido argumento não deve prosperar, pois não atrapalha a 

decisão da lide. O simples fato do extrato não ser o original emitido no 

balcão não indica fraude. Corroborando, a própria requerida acostou aos 

autos extrato comprovando que retirou a referida restrição, assim 

atendendo ordem judicial deferida na Tutela. Razão pela qual REJEITO as 

preliminares suscitadas e passo a análise do mérito da demanda. Do 

mérito Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por VERA LUCIA DE 

AMORIM SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A). 

Verifica-se ocorrência de relação de consumo, em consonância com os 

artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, uma vez que o requerente e a requerida 

se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor 

respectivamente. Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser invertido o ônus 

da prova, já que a hipossuficiência técnica e financeira do requerente é 

presumida. O fornecedor dos serviços responde pela reparação dos 

danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, 

considerando-se serviço defeituoso como aquele que não fornece a 

segurança necessária, somente eximindo a empresa requerida da 

responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

A parte requerente afirma que foi surpreendida com a inscrição de seu 

CPF nos órgãos de proteção ao credito, ressaltando que desconhece o 

debito em questão. Portanto o apontamento no valor de R$ 211,04 

(duzentos e onze reais e quatro centavos), contrato n. 0282244885 - 

inserido É INDEVIDO. No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da relação contratual e a respectiva cobrança 

do débito, por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico, juntou áudio (id 8622148) de um contato telefônico que 

durou cerca de 19 min. de conversa entre a requerente, a filha e a 

consultora de vendas da referida operadora telefônica. No referido 

contato, foram coletados todos os dados pessoais, endereço, a 

explicação dobre a oferta do produto, restando claro a aceitação da oferta 

do plano VIVO VONTROLE no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e 

noventa e nove centavos), para o telefone da requerente n. 65 9994-4215 

e da sua filha menor 65 96125438, ambos os números utilizavam os 

serviços na modalidade pré-paga. Que foi ofertado a alteração para o 

plano com valor fixo mensal o qual fora devidamente aceito, passando 

então para modalidade pós-paga. Essas premissas forçam reconhecer 

que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Dessa 

forma não há que se declara a inexistência de débitos tendo em vista 

restou demonstrado a utilização dos serviços, a negativação foi lícita em 

razão da inadimplência das faturas do plano vivo controle, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civi. Aliado a isso, verifica-se aplicação da Súmula 385 

do STJ, uma vez que, conforme extrato disponibilizado pelo Sistema 

SPC/SERASA em anexo, a reclamante possui inscrições anteriores. 

Portanto, analisado detidamente os autos, nota-se a inocorrência de ato 

ilícito, bem como inexistente o nexo causal, razão pela qual não há que se 

falar em obrigação de reparação por danos morais. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na presente demanda. 

Por consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC. REVOGO a liminar deferida no ID 8622107, 

expeça-se o necessário. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019046-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA JESUS MARQUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019046-10.2016.8.11.0028. REQUERENTE: ELZA JESUS MARQUES DE 

AMORIM REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITO proposta por ELZA JESUS MARQUES 

DE AMORIM em face de BANCO BOM SUCESSO CONSIGNADO S.A. A 

parte requerente juntou pedido de desistência da presente demanda, em 

25/11/2016. (Id 8605214) Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 
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Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019343-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIEN CODE SISTEMAS E SOFTWARE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé, que quando da distribuição dos autos na petição inicial 

constou como parte requerida JEQUITI COSMÉTICOS, entretanto o CNPJ 

cadastrado aparece a empresa ALLEN CODE SISTEMAS, e em consulta ao 

site da Receita Federal em anexo, referida empresa encontra-se 

desativada. Certifico que diante disso IMPULSIONO os autos para que o 

advogado indique corretamente o CNPJ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011875-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Número do Processo: 

8011875-65.2017.8.11.0028 REQUERENTE: EDILEIA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor do 

BANCO DO BRASIL S.A. A parte requerente requer a indenização por 

danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, uma 

vez que a agência bancária localizada neste município permaneceu 

fechada por cerca de 90 dias, após um assalto ocorrido no dia 

04/02/2017. Designada audiência de conciliação para dia 13/03/2018, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora devidamente intimada 

para o ato, não apresentou justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019451-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ESTELITO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017336-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAIL SERGIO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASENAS - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS NACIONAIS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015191-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAEL PAULO DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se o reclamante para apresentar novo 

endereço do reclamado no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Certifique-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-30.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Verifico que o AR retornou infrutífero. Dito isso, 

intime-se a parte autora para apresentar novo endereço da reclamada no 

prazo de 05 dias, a fim de que a mesma seja citada para comparecer a 

audiência de conciliação a ser designada conforme pauta do juízo, sob 

pena de extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011903-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8011903-33.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROBERIO DA CRUZ SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Em análise detida nos autos, observa-se que a 

requerida junta contrato no ID 8621964, porém o arquivo esta incompleto. 

INTIME-SE a requerida para regularizar, juntando a cópia completa do 

contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, visto que nas cópias juntadas não é 

possível verificar o documento assinado por completo. Após, decorrido 

prazo e devidamente certificado, Conclusos para sentença. Às 
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providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PRADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 22 de 

Janeiro de 2019, às 13:30 horas.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001182-14.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE COSTA NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCIA VIANA SALES OAB - MT5913/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001182-14.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): JOAO JOSE COSTA NEVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15 dias, emendar a inicial a fim de anexar aos autos 

comprovante/declaração de residência, sob pena de extinção. Decorrido o 

lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001155-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZANIRA DA SILVA REIS LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO DO INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001155-31.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): LUZANIRA DA SILVA REIS LEITE RÉU: GERENTE EXECUTIVO 

DO INSS Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15 dias, emendar a inicial a fim de anexar aos autos 

comprovante/declaração de residência, sob pena de extinção. Decorrido o 

lapso temporal acima, certifique-se e retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-02.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA GIACOMINI FREITAS (EXEQUENTE)

CARLOS HENRIQUE ALVES DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O 

(ADVOGADO(A))

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA ROCHA PAIM SILVA (EXECUTADO)

JOSE MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001144-02.2018.8.11.0059. 

EXEQUENTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DE FREITAS, SUZANA 

GIACOMINI FREITAS EXECUTADO: JOSE MARIA DA SILVA, CAMILA 

ROCHA PAIM SILVA Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

proposta CARLOS HENRIQUE ALVES DE FREITAS e SUZANA GIACOMINI 

FREITAS em face de JOSÉ MARIA DA SILVA e CAMILA ROCHA PAIM 

SILVA, todos qualificados nos autos. Considerando o pedido da parte 

autora, bem como diante do alto valor da causa e a situação financeira 

alegada pelos requerentes, verifica-se a impossibilidade da parte em arcar 

com pagamento do valor integral das custas processuais. Assim, nos 

termos do § 6º, do art. 98, do CPC,DEFIRO o pedido de parcelamento das 

custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais. Condiciono o recebimento 

da inicial mediante o pagamento da 1ª parcela. Após, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001188-21.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

Juliana Oliveira Belizario Abreu (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Robson Pires Abreu (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1001188-21.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: JULIANA OLIVEIRA BELIZARIO ABREU REQUERIDO: 

ROBSON PIRES ABREU Cumpra-se conforme deprecado. Após, 

devolva-se com os cumprimentos e as baixas necessárias. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000849-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RHANDELL BEDIM LOUZADA OAB - MT0009266A (ADVOGADO(A))

ITIEL GOMES COSTA OAB - MT0021499A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FIRMINO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000849-62.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): RHANDELL BEDIM LOUZADA RÉU: SEBASTIAO FIRMINO DE 

OLIVEIRA Considerando o pedido da parte autora retro, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 12 de dezembro de 2018 , às 

16h30min (horário oficial do Estado do Mato Grosso). Às providências 

para realização da solenidade.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THANIA MATOS ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000768-16.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): THANIA MATOS ALVES DA SILVA RÉU: CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL Intime-se a parte autora, por intermédio do 

advogado constituído, para, em 05 dias, juntar aos autos cópia do 

atestado médico. Ao mesmo tempo, designo o dia 26.11.2018, às 

13h00min (horário de MT), para tentativa de acordo entre as partes. 

Outrossim, conste as demais determinações contidas na decisão retro. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000768-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

THANIA MATOS ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1000768-16.2018.8.11.0059. 

AUTOR(A): THANIA MATOS ALVES DA SILVA RÉU: CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL Intime-se a parte autora, por intermédio do 

advogado constituído, para, em 05 dias, juntar aos autos cópia do 

atestado médico. Ao mesmo tempo, designo o dia 26.11.2018, às 

13h00min (horário de MT), para tentativa de acordo entre as partes. 

Outrossim, conste as demais determinações contidas na decisão retro. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005359-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MONTEL VALADARES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 1005359-15.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: VALDIR DA SILVA FILHO REQUERIDO: ANA CLAUDIA 

MONTEL VALADARES Abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94885 Nr: 12105-53.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josivane Bezerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre os laudos periciais juntados 

aos autos, porém, apenas a parte autora apresentou petição ao processo. 

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 64652 Nr: 1195-98.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEOL ARAUJO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte ré foi intimada, para, querendo, 

apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 

(trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 

535 do NCPC e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O 

refeirdo é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69660 Nr: 3262-36.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZILMA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a executada Autarquia ré, foi intimada 

para, querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, 

no prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535 do NCPC e nada apresentou aos autos, até a presente 

data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89503 Nr: 9026-66.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Luz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Novamente ao tentar expedir o RPV do autor depois de ter inscrito todos 

os dados na hora de salvar o sistema informa que: " o beneficiário 

Sebastiao Luz Oliveira está com situação cadastral irregular na Receita 

Federal do Brasil. A requisição não poderá ser salva." Assim deve a 

advogada do autor providenciar a regularização devida para viabilizar o 

prosseguimento da expedição.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80987 Nr: 3554-84.2017.811.0059

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Willamon Milhomem da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moises Batista de Souza - 

OAB:21442-A

 INTIMAÇÃO da parte autora, para querendo, no prazo legal, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97540 Nr: 1227-35.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia Simao

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de salário maternidade para segurada especial 

em face do INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ref.09).

 Em seguida, a parte autora, apresentou impugnação (ref.13).

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 11 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14H15MIM (horário oficial do estado de mato 

grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43148 Nr: 2882-52.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Rodrigues Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Expedido alvará eletrônico dos honorários sucumbenciais, conforme 

comprovante em anexo, arquive-se o feito com as baixas necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55518 Nr: 698-21.2015.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluizo Ferreira dos Santos 

Junior - OAB:35.702 - GO, Letacio Vargas Leite - OAB:20.350 - GO, 

Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius Vargas Leite - 

OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89808 Nr: 9189-46.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora concordou com os valores apresentados pela autarquia ré 

(ref.68).

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo juntado na ref. 65 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81355 Nr: 3791-21.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5913-B - MT, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez rural (pescadora 

artesanal) em face do INSS, ambos já qualificados nos autos.

Mesmo citada, a autarquia previdenciária não apresentou contestação 

(ref. 15).

 Em seguida, foi nomeado Perito para realização do exame pericial (ref.19). 

O Laudo médico pericial foi anexado na ref. 39.

A parte autora manifestou na ref.50.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como ponto controvertido, fixo a comprovação de efetivo 

exercício de atividade de pescadora artesanal, a fim de comprovar a 

condição de segurada especial da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 11 DE 

DEZEMRO DE 2018, ÀS 14H45MIM (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82697 Nr: 4675-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Y.T.S., E.R.T.S. 

e R.P.T.S.F., todos menores, devidamente representadas por MARQUELES 

TORRES DA SILVA, em face de RONALDO PEREIRA DE AGUIAR, todos 

qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, as partes anexaram aos autos termo de 

acordo firmado perante a Defensoria Pública, em que os valores dos 

alimentos foram minorados para 42% do salário mínimo e, quanto ao 

retroativo, se comprometeu o requerido a comparecer na Defensoria 

Pública a partir de Janeiro de 2019 para celebrar acordo a fim de adimplir o 

débito, por conseguinte, pugnaram pela homologação da transação(ref. 

15).

 É o necessário. Fundamento. Decido.

Primeiramente, RETIFIQUE-SE o nome do executado no sistema Apolo, 

fazendo constar RONALDO PEREIRA DA SILVA.

Ante o exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 771, 

cumulado com 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

Defiro os benefícios da justiça gratuita para o executado.

 Sem custas e honorários.

RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido em desfavor do executado.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as cautelas legais.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106325 Nr: 6217-69.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODER JUDICIÁRIO , Walbem Lucio Braga feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Firmino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES - OAB:8988/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 
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seu advogado, para providenciar o recolhimento das custas processuais, 

porém, efetuou o pagamento apenas da diligência do Oficial de Justiça, até 

a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106325 Nr: 6217-69.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODER JUDICIÁRIO , Walbem Lucio Braga feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Firmino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES - OAB:8988/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão de Ref. 15 e nos termos da Legislação 

vigente e do provimento 056/2007, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, para no prazo de 10 (dez) dias, providenciar o recolhimento das 

custas processuais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97460 Nr: 1168-47.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10531/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de salário maternidade rural em face do INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ref.09).

 Em seguida, a parte autora, apresentou impugnação (ref.13).

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 11 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 14H00MIM (horário oficial do estado de mato 

grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55983 Nr: 988-36.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O A DA SILVA COMERCIO ME, Espolio de 

Orisvaldo Aparecido da silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro.

Expeça-se carta precatória para citação do executado, atendando-se 

para o endereço fornecido na ref.79.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59009 Nr: 2754-27.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILDE CERQUEIRA NEDRADO , Márcia Cirqueira 

Medrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AITOM CERQUEIRA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 Intime-se os exequnetes, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79551 Nr: 2738-05.2017.811.0059

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elsi Antônio Pietrobom

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

ADALTO DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12.622

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B, EURÍPEDES ALVES FEITOSA - OAB:8314, Gustavo 

Muniz Feitosa - OAB:GO 31.342

 Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 dias.

 Após, decorrido o prazo, intimem-se as partes para manifestarem no 

prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96279 Nr: 502-46.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACINAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, altere-se o tipo de ação para cumprimento de sentença.

Outrossim, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69198 Nr: 3022-47.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)o cálculo apresentado pela parte exequente encontra-se correto, visto 

que foi utilizada em sua elaboração a importância que era auferida 

anteriormente a prolação da sentença, qual seja, R$ 1.433,28 (um mil 

quatrocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos). Além disso, o 
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exequente utilizou como termo inicial do pagamento do benefício, conforme 

determinado na sentença, razão pela qual merecem ser homologados.Por 

fim, observa-se a recalcitrância da autarquia ré em regularizar o valor do 

benefício do exequente, porquanto já foi oficiado diversas vezes 

determinando que benefício recebido seja fixado em 80% (oitenta por 

cento) de todo o período contributivo. Contudo, sem atendimento da 

determinação judicial.POSTO ISSO, desacolho a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fl. 150 e HOMOLOGO os cálculos de ref. 

118.Outrossim, determino a autarquia ré que, no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da ciência desta decisão, corrija o valor da concessão do 

referido benefício, qual seja, 80% (oitenta por cento) de todo o período 

contributivo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).Com 

o trânsito em julgado, determino a expedição do competente RPV.Com a 

vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para extinção do 

feito e expedição de alvará para liquidação.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98800 Nr: 1911-57.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:2513/MT, Keytiane Severina de Freitas Ferreira - OAB:12481/B 

MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (ref.09).

Em seguida, a parte autora, apresentou impugnação (ref.13.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 11 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 13H30MIM (horário oficial do estado de mato 

grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56691 Nr: 1408-41.2015.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DENIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L O BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Eduardo Borges 

Silveira - OAB:321.374, JOSE GUILHERME BENTO - OAB:350452, Julio 

Augusto Fachada Biondi - OAB:288.304, Marcus Vinicius Costa 

Pinto - OAB:286.252, Raphael Luis Pinheiro de Oliveira - 

OAB:288.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 81611 Nr: 3937-62.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benuta Rodrigues Brandão do Lago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000137-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NEURI ZUFFO E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0018076A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. RAMOS - COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000137-72.2018.8.11.0059. REQUERENTE: NEURI ZUFFO E CIA LTDA 

REQUERIDO: V. F. RAMOS - COMERCIO - ME Trata-se de ação monitória 

proposta por NEURI ZUFFO E CIA LTDA em face de V. F RAMOS - 

COMERCIO- ME, objetivando o recebimento da importância de R$ 6.004,17 

(seis mil e quatro reais e dezessete centavos). É o relatório. Decido. Com 

efeito, os Juizados Especiais Cíveis são, em regra, incompetentes para o 

julgamento de demanda quando a matéria se encontra disciplinada no rito 

dos procedimentos especiais, visto que são incompatíveis com rito 

sumaríssimo. Nos termos do artigo 700, do CPC, a ação monitória pode ser 

proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

de titulo executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento 

de quantia em dinheiro; II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de 

bem móvel ou imóvel; III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer. § 1°. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, 

produzida antecipadamente nos termos do art. 381. Na ação monitoria, o 

objetivo é a conversão de documento comprobatório de divida em título 

executivo judicial, com previsão de embargos próprios e dilação de 

probatória incompatível com princípios específicos previstos na Lei n° 

9.099/95. Nesse sentido, o Enunciado n° 8 do FONAJE: “As ações cíveis 

sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados 

Especiais”. Da mesma forma, o entendimento jurisprudencial: “RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - 

INCOMPATIBILIDADE DE RITO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - 

RECURSO IMPROVIDO. As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais ("enunciado 8 do 

FONAJE). Recurso não provido.” (RI 513/2013, NÃO INFORMADO, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2013, 

Publicado no DJE 19/08/2013). POSTO ISSO, nos termos do art. 51, da Lei 

n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 

Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo 

com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001140-62.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LUZIENE COSTA MACHADO 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Trata-se de ação de obrigação 

de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LUZIENE COSTA 

MACHADO KANELA em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CARTÕES 

CAIXA, todos qualificados nos autos. É o relatório. Decido. Nos termos do 

artigo 8º, da Lei n. 9.099/95, "não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente 

civil". Desse modo, considerando que a caixa econômica federal é 

empresa pública da Unão, não vislumbro outro caminho senão extinguir o 

processo sem resolução do mérito em razão da incompetência do Juizado 

Especial Estadual para processamento do feito. POSTO ISSO, nos termos 

do art. 51, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-12.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRANCISCA DE PAIVA SOARES (REQUERENTE)

CICARO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

G. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE REZENDE DE PAIVA (REQUERIDO)

IRENE DE TAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010116-12.2013.8.11.0059. REQUERENTE: GENAYNE DOS SANTOS 

PAIVA, CICARO BATISTA SOARES, SONIA FRANCISCA DE PAIVA 

SOARES REQUERIDO: IRENE DE TAL, ANA CAROLINE REZENDE DE PAIVA 

CICARO BATISTA SOARES, G. dos S. P. menor e sua responsável legal 

SONIA FRANCISCA DE PAIVA ajuizaram ação de danos morais e danos 

materiais em face de IRENE DE TAL E ANA CAROLINE REZENDE DE 

PAIVA, ambos qualificados nos autos. Verifica-se que as partes 

entabularam acordo amigável, para por fim ao presente litigio e a relação 

jurídica que uniu as partes. Assim, as partes requerem a homologação do 

presente acordo e por fim estarem justas e acertadas. É o relato. Decido. 

Assim, tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis e que 

as cláusulas aparentam regularidade, HOMOLOGO o acordo entabulado 

para que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea 

“b” do NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-12.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRANCISCA DE PAIVA SOARES (REQUERENTE)

CICARO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

G. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE REZENDE DE PAIVA (REQUERIDO)

IRENE DE TAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010116-12.2013.8.11.0059. REQUERENTE: GENAYNE DOS SANTOS 

PAIVA, CICARO BATISTA SOARES, SONIA FRANCISCA DE PAIVA 

SOARES REQUERIDO: IRENE DE TAL, ANA CAROLINE REZENDE DE PAIVA 

CICARO BATISTA SOARES, G. dos S. P. menor e sua responsável legal 

SONIA FRANCISCA DE PAIVA ajuizaram ação de danos morais e danos 

materiais em face de IRENE DE TAL E ANA CAROLINE REZENDE DE 

PAIVA, ambos qualificados nos autos. Verifica-se que as partes 

entabularam acordo amigável, para por fim ao presente litigio e a relação 

jurídica que uniu as partes. Assim, as partes requerem a homologação do 

presente acordo e por fim estarem justas e acertadas. É o relato. Decido. 

Assim, tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis e que 

as cláusulas aparentam regularidade, HOMOLOGO o acordo entabulado 

para que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea 

“b” do NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-12.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRANCISCA DE PAIVA SOARES (REQUERENTE)

CICARO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

G. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE REZENDE DE PAIVA (REQUERIDO)

IRENE DE TAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010116-12.2013.8.11.0059. REQUERENTE: GENAYNE DOS SANTOS 

PAIVA, CICARO BATISTA SOARES, SONIA FRANCISCA DE PAIVA 

SOARES REQUERIDO: IRENE DE TAL, ANA CAROLINE REZENDE DE PAIVA 

CICARO BATISTA SOARES, G. dos S. P. menor e sua responsável legal 

SONIA FRANCISCA DE PAIVA ajuizaram ação de danos morais e danos 

materiais em face de IRENE DE TAL E ANA CAROLINE REZENDE DE 

PAIVA, ambos qualificados nos autos. Verifica-se que as partes 

entabularam acordo amigável, para por fim ao presente litigio e a relação 

jurídica que uniu as partes. Assim, as partes requerem a homologação do 

presente acordo e por fim estarem justas e acertadas. É o relato. Decido. 

Assim, tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis e que 

as cláusulas aparentam regularidade, HOMOLOGO o acordo entabulado 

para que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea 

“b” do NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-12.2013.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRANCISCA DE PAIVA SOARES (REQUERENTE)

CICARO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

G. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES OAB - MT14780/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINE REZENDE DE PAIVA (REQUERIDO)

IRENE DE TAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

8010116-12.2013.8.11.0059. REQUERENTE: GENAYNE DOS SANTOS 

PAIVA, CICARO BATISTA SOARES, SONIA FRANCISCA DE PAIVA 

SOARES REQUERIDO: IRENE DE TAL, ANA CAROLINE REZENDE DE PAIVA 

CICARO BATISTA SOARES, G. dos S. P. menor e sua responsável legal 
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SONIA FRANCISCA DE PAIVA ajuizaram ação de danos morais e danos 

materiais em face de IRENE DE TAL E ANA CAROLINE REZENDE DE 

PAIVA, ambos qualificados nos autos. Verifica-se que as partes 

entabularam acordo amigável, para por fim ao presente litigio e a relação 

jurídica que uniu as partes. Assim, as partes requerem a homologação do 

presente acordo e por fim estarem justas e acertadas. É o relato. Decido. 

Assim, tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis e que 

as cláusulas aparentam regularidade, HOMOLOGO o acordo entabulado 

para que surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea 

“b” do NCPC, extingo o processo com resolução do mérito. Sem custas e 

honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-62.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE COSTA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001140-62.2018.8.11.0059. REQUERENTE: LUZIENE COSTA MACHADO 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Trata-se de ação de obrigação 

de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LUZIENE COSTA 

MACHADO KANELA em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CARTÕES 

CAIXA, todos qualificados nos autos. É o relatório. Decido. Nos termos do 

artigo 8º, da Lei n. 9.099/95, "não poderão ser partes, no processo 

instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito 

público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente 

civil". Desse modo, considerando que a caixa econômica federal é 

empresa pública da Unão, não vislumbro outro caminho senão extinguir o 

processo sem resolução do mérito em razão da incompetência do Juizado 

Especial Estadual para processamento do feito. POSTO ISSO, nos termos 

do art. 51, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 

arquive-se o processo com as baixas necessárias. P.R.I.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001152-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY SOARES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA OAB - MT14326/B (ADVOGADO(A))

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0006699A (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO(A))

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 36920205000132 

(IMPETRADO)

PEDRO DA SILVA SANTOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001152-76.2018.8.11.0059. 

IMPETRANTE: VANDERLEY SOARES DA SILVA IMPETRADO: CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 36920205000132, PEDRO DA 

SILVA SANTOS Aqui se tem mandado de segurança impetrado por 

VANDERLEY SOARES DA SILVA em face do suposto ato coator de 

PEDRO DA SILVA SANTOS, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de São José do Xingu/MT. O impetrante afirmou ter sido eleito 

como vice prefeito do município de São José do Xingu, sendo que 

cumulava as funções inerentes a tal cargo com as do cargo de 

Administrador Distrital no distrito de Santo Antônio de Fontoura/MT. Os 

autos revelam que, em 23/10/2018, Luiz Carlos Nunes Castelo, prefeito 

municipal, renunciou ao cargo, sendo que, no dia seguinte, o impetrante 

apresentou requerimento de exoneração do cargo de Administrador 

Distrital. Em 26/10/2018, o impetrante protocolou ofício junto à Câmara de 

Municipal, por meio do qual requereu a juntada dos documentos 

pertinentes para fins de posse como prefeito municipal. Na mesma data do 

protocolo, a Câmara Municipal proferiu a seguinte decisão, in litteris: “O 

Presidente da Câmara Municipal nos termos do entende pela aplicação do 

Art. 66 da Lei Orgânica do Município que “Em caso de impedimento do 

Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, será 

chamado ao exercício do cargo de Prefeito o Presidente da Câmara 

Municipal”.” [sic] Em síntese, a autoridade coatora fundamentou sua 

decisão no fato de que o impetrante ocuparia, além do cargo de vice 

prefeito, o cargo de Administrador Distrital, cumulação que afrontaria o 

disposto no artigo 68, inciso II, da Lei Orgânica do Município. Diante do 

exposto, o impetrante apresentou o presente mandado de segurança, 

sustentando que cumulou, anteriormente, a função de vice prefeito com a 

de Administrador Distrital em razão da Lei Municipal nº 669/2016, por meio 

da qual teria sido possibilitado ao impetrante o exercício cumulativo das 

funções que ocupou. Ante tais asserções, o impetrante postulou pela 

concessão de liminar para o fim de determinar ao impetrado que promova 

todos os atos legais para dar-lhe posse como prefeito municipal. É o 

relatório. Decido. É cediço dizer que, em sede de mandado de segurança, 

para a concessão da segurança pleiteada, é necessário verificar se, de 

fato há o direito líquido e certo. Acerca da liquidez e certeza do direito, é 

correto afirmar que tais elementos consistem na possiblidade de ser 

dispensada a dilação probatória dos fatos em que se pauta o pedido. 

Sendo que, conforme já dito pelo Ministro Luiz Fux, o “titular do direito 

líquido e certo aquele que demonstrar, desde o ajuizamento da ação, a 

incontestabilidade do seu direito, mediante prova pré-constituída, em regra, 

consubstanciada em prova documental ou prova documentada, como v.g., 

uma justificação ou uma produção antecipada.”. Nesta senda, em uma 

análise de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos 

autorizadores para concessão da medida pleiteada, conforme adiante 

elucidado. O impetrante logrou êxito em demonstrar a qualidade de vice 

prefeito, consoante o termo de posse acostado à folha 106. Exsurge-se 

dos autos, também, o termo de renúncia do prefeito Luiz Carlos Nunes 

Castelo, bem assim a negativa da Câmara Municipal em empossar-lhe 

como prefeito. A partir disso, verifica-se que as razões que embasaram a 

decisão proferida pela autoridade coatora não devem prosperar, isso 

porque o requerente demonstrou ter pedido exoneração do cargo de 

Administrador Distrital de Santo Antônio do Fontoura. Veja-se que a 

alegação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal para 

negar posse ao viceprefeito seria o fato de a Lei Orgânica do município de 

São José do Xingu vedar o acúmulo de cargos pelo viceprefeito, dizendo, 

inclusive que a lei 669/2016 seria inconstitucional nesse ponto. Porém, 

embora seja fato que a lei orgânica citada contenha vedação para 

acúmulos de cargos indevidos, tal vedação não atinge o cargo de 

Administrador Distrital. Isso porque tal cargo foi previsto na própria Lei 

Orgânica do município, no artigo 147, tendo a lei previsto que seu 

provimento se daria pela nomeação em cargo em comissão pelo Prefeito 

Municipal. Assim, a própria Lei Orgânica criou uma exceção ao artigo 68, II 

da Lei Orgânica municipal ao possibilitar que o prefeito nomeasse para o 

cargo de administrador distrital qualquer pessoa, inclusive o viceprefeito, 

pois não há vedação expressa que o vice seja nomeado. Nestes termos, 

consta nos autos que o impetrante foi nomeado pelo prefeito no cargo em 

comissão de Administrador Distrital pelo Decreto n. 045/2017, de 2 de 

março de 2017. Outro argumento em que se justificou a negação da posse 

do vice como prefeito seria o fato de que, segundo se alegou, a própria 

cumulação pelo impetrante dos cargos de viceprefeito e de administrador 

distrital, configurar, em si mesma, ato de improbidade ou outro ilícito 

administrativo. Mais uma vez, não procede a justificativa para negar-se a 

posse. Isso porque, como já foi dito, o viceprefeito encontrava-se em 

exercício de cargo previsto pela próprio lei orgânica e seu modo de 

provimento se deu do modo como previsto na própria lei maior municipal. 

Assim, não se pode conceber que o impetrante estaria cometendo um 

vício administrativo por ter seguido o regular trâmite autorizado pela 

própria lei orgânica na posse do cargo de administrador distrital. Ademais, 

a cumulação indevida de cargos, quando reconhecida como indevida, 

resolve-se pela mera exoneração em um dos cargos, muitas vezes por 

opções do próprio servidor público, sendo polêmica e negada pelos 

tribunais superiores a hipótese de perda dos dois cargos. Se não 

bastasse isso, o cargo de viceprefeito é um cargo político, submetido ao 
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voto popular, e, por isso, sua perda apenas deve ser perseguida pelas 

vias próprias e não por uma presunção de que o acúmulo de cargos 

poderia levar a tal consequência tão drástica para os munícipes. 

Acrescente-se ainda que o próprio impetrante demonstrou ter-se 

exonerado do cargo de administrador distrital. Além do mais, toda decisão 

judicial deve se pautar pelos fins sociais, buscando uma solução "justa" 

(vejam-se os artigos 6º e 8º do Código de Processo Civil). Por esse 

prisma, pergunta-se se seria mesmo "justo" impedir o viceprefeito de tomar 

posse como prefeito na vacância desse cargo apenas porque ele exercia 

o cargo de administrador distrital? Ora, tal cargo foi criado porque o distrito 

de Santo Antônio do Fontoura, integrante do município de São José do 

Xingu, tomou proporções de tal modo que se necessitou de um 

administrador local, mais imediato, para lidar com suas cada vez maiores 

demandas. Agora, se aquele administrador local tomaria posse como 

administrador de todo o município, ora onde estaria a irrazoabilidade nesse 

caso? Se ele pode exercer o cargo de administrador local e, na qualidade 

de vice, poderia, agora, exercer o cargo de administrador do município 

inteiro, porque se apegar a uma formalidade prevista na letra de uma lei. 

Nesse contexto, o melhor seria pensar que uma eventual vedação, se 

existisse da forma como foi aventada pela Presidência da Câmara, ser 

irrazoável e desproporcional. Assim, mesmo que a lei, porventura, 

vedasse, a melhor interpretação seria aceitar a exoneração do cargo e 

dar posse ao viceprefeito, posto ser esse o substituto e sucessor legal r 

natural do prefeito. Destarte, ao menos nesta análise perfunctória, 

verifica-se que razão assiste ao impetrante, eis que as razões que 

fundamentaram a decisão administrativa mostram-se dissociadas da real 

situação do impetrante. Desta feita, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR reclamada, 

para o fim de que a autoridade coatora promova todos os atos legais para 

dar posse ao impetrante como prefeito municipal, sob pena de aplicação 

de multa diária no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, 

autorizo ao impetrante o exercício do cargo de prefeito, IMEDIATAMENTE, 

independentemente da formalização e adoção dos procedimentos 

necessários pela Câmara Municipal, a fim de possibilitar-lhe exercer os 

atos próprios de Gestor Municipal, podendo despachar de qualquer lugar 

onde estiver. Notifique-se o impetrado para que, em 10 (dez) dias, preste 

informações. Na hipótese das informações supra vierem acompanhadas 

de documentos, impulsionem os autos a fim de que manifestem-se os 

impetrantes em 05 (cinco) dias. Cientifique-se o Procurador Jurídico do 

Município de São José do Xingu/MT para, querendo, ingressar no feito. Na 

sequência, apresentadas as informações ou decorrido o prazo legal, 

abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer, 

nos termos do artigo 11 da Lei 12.016/2009, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

sequência, tornem os autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 30 de 

outubro de 2018. Marcos André da Silva Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001152-76.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY SOARES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO LOUREDO DA SILVA OAB - MT14326/B (ADVOGADO(A))

HELIO UDSON OLIVEIRA RAMOS OAB - MT0006699A (ADVOGADO(A))

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO(A))

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT0016472A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 36920205000132 

(IMPETRADO)

PEDRO DA SILVA SANTOS (IMPETRADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE 2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE AV. 

RUA 16, QUADRA 20, S/N, LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO 

ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216 

1001152-76.2018.8.11.0059 VANDERLEY SOARES DA SILVA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 36920205000132 e outros 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico, para os devidos fins que, 

compulsando os autos, verifiquei que não houve recolhimento das custas 

processuais, conforme demonstrativo em anexo. Desta forma, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte autora para recolher as 

custas processuais, bem como as custas da diligencia do oficial de justiça 

para cumprimento do mandado expedido no prazo de 05 dias, com fulcro 

no art. 54, VIII da RESOLUÇÃOTJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, o 

qual dispõe: " Art. 54. Incumbe à secretaria conferir: VIII – conferir e 

certificar nos autos se a guia de custas judiciais do processo está 

devidamente arrecadada, e, no caso de guias não arrecadadas, remeter 

os autos à conclusão." O referido é verdade e dou fé. Porto Alegre do 

Norte/MT, 31 de outubro de 2018. JONATHAS COSTA GUIMARAES Gestor 

Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 82303 Nr: 4425-17.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Valdisleu Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cinthia Cunha Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para informar se esta 

sendo cumprindo o acordo homologado, bem como para manifestação 

sobre a juntada de AR na ref:48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 42623 Nr: 2361-10.2012.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNdM, HGNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT, Luiz Octavio Moraes Martins - OAB:43809/GO, 

Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT, TARCISIO JORGE 

SILVA ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2361-10.2012.811.0059 (código 42623)

Considerando que foi apresentado recurso de apelação pela parte autora, 

tendo a parte apelada deixado transcorrer in albis o prazo para apresentar 

contrarrazões, expeça-se o necessário para a imediata remessa dos 

autos à Superior Instância.

Porto Alegre do Norte/MT, 12 de setembro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96274 Nr: 497-24.2018.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZANIRA PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos as legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65740 Nr: 1611-66.2016.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTOV, LPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1611-66.2016.811.0059 (código 65740)Nestes autos, ROMENIL 
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VIEIRA VALENTINO pretendeu provimento judicial para declarar a não 

paternidade biológica e socioafetiva dele em face de W. T. O.V., criança, 

atualmente com 8 anos de idade, neste ato representada por sua mãe, 

LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA.Na peça inicial, o autor disse que 

"manteve uma relação esporádica com a genitora da menor, meses depois 

foi surpreendido com a notícia da gravidez da genitora da menor, que 

imputou-lhe a paternidade(...), É NEGATIVO(resultado em anexo), 

excluindo assim a paternidade que lhe fora atribuída nesses anos, fato 

esse que enseja inclusive a retificação do assento de nascimento da 

menor".A parte ré foi citada na pessoa de sua representante legal, tendo 

comparecido à audiência de conciliação, concordado em realizar exame 

no DNA, mas permanecido revel, mesmo depois de citada e 

intimada.Realizado o exame, não houve manifestação da parte ré, tendo o 

autor pedido o julgamento do feito no estado em que se encontra.Decido.A 

partenidade decorre, especialmente, do vínculo biológico.(...) .Registre-se 

ainda que a relação socioafetiva entre pais e filhos apenas deve 

encontrar relevo, em regra, quando o pai, mesmo ciente de que não tem 

vínculo biológico com o filho, ainda assim, permanece associado a ele de 

modo a transmitir a condição social de pai. Nesse ponto, o próprio autor 

apresentou documento onde se evidencia que, desde 2013, já sabia que 

não era pai biológico da criança-ré, não existindo nos autos elementos que 

demonstrem o que ocorreu antes e depois disso, considerando que a 

criança nasceu em 2010.Portanto, fixo prazo para que as partes possam 

manifestar interesse na produção de outras provas, devendo a parte ré 

ser intimada apenas pela publicação do ato na imprensa oficial, eis que se 

trata de efeito meramente processual decorrente da revelia, perfeitamente 

cabível na espécie.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77363 Nr: 1314-25.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F A DE SOUZA ALIMENTOS ME, FRANCISCO 

JUNIOR MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA SMIELEVSKI - 

OAB:20937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por 

Administradora de Consórcios Sicredi LTDA em face de F A de Souza 

Alimentos ME e Francisco Junior Molina.

Citado, o executado quedou-se inerte.

Por conseguinte, o exequente manifestou-se nos autos requerendo o 

prosseguimento da execução com a realização de penhora ‘online’ por 

meio do Sistema BACENJUD.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Defiro o pedido do exequente e, com fulcro no artigo 854 do Código de 

Processo Civil, determino que se proceda com uma tentativa de penhora 

online no valor de R$ 34.839,74 (trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e 

nove reais e setenta e quatro centavos) em eventuais contas ou 

aplicações financeiras do executado por meio do Sistema BACENJUD.

Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, deverá o executado 

ser intimado para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o 

artigo 854, §3, do Código de Processo Civil.

De outro vértice, na hipótese de restar infrutífera a diligência supra, 

deverá o exequente ser intimado para se manifestar em prosseguimento.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89913 Nr: 9241-42.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AGUINALDO DOS SANTOS LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestação sobre a certidão do oficial de justiça de ref:26

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 9629 Nr: 119-54.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herminio Cabral Vieira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Souza Dias Filho, Nadir Aparecida 

Modolo de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINA CARNEIRO - 

OAB:17377/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Delmondi - 

OAB:165200, José Roberto Hermann Ramos - OAB:8855

 Nestes autos, em 17/03/2016, foi proferida sentença, oportunidade em 

que o ora Executado, HERMÍNIO CABRAL VIEIRA JUNIOR restou 

condenado ao pagamento de verba sucumbencial no valor de R$10.000,00 

(dez mil reais).

Após, houve recurso de Apelação e, em sede de embargos de declaração 

foram os honorários majorados em R$2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o ora Executado interpôs recurso especial, o qual não foi 

conhecido. Em 25.04.2018 os honorários perfizeram o montante de 

R$2.467,00 (dois quatrocentos e sessenta e sete reais) pela majoração 

em 15%.

 Por conseguinte, a parte Exequente acostou aos autos demonstrativo de 

cálculo atualizado, no valor de R$19.040,42 (dezenove mil e quarenta 

reais e noventa e dois centavos).

Na sequência, requereu a intimação da parte ré para pagamento do valor 

devido.

DECIDO.

Nos termos do artigo 513, §2º, inciso II e artigo 523 e seguintes, todos do 

Código de Processo Civil, intime-se a parte executada por do DJe para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento de débito exequendo.

Frise-se que não ocorrendo o pagamento no prazo previsto no artigo 

supra, será acrescido ao débito multa de 10%, além de honorários 

advocatícios no mesmo patamar.

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, 

intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.

Porto Alegre do Norte/MT, 31 de outubro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Decisão
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IMPETRANTE: VANDERLEY SOARES DA SILVA IMPETRADO: CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU-MT 36920205000132, PEDRO DA 

SILVA SANTOS Aqui se tem mandado de segurança impetrado por 

VANDERLEY SOARES DA SILVA em face do suposto ato coator de 

PEDRO DA SILVA SANTOS, na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal de São José do Xingu/MT. O impetrante afirmou ter sido eleito 

como vice prefeito do município de São José do Xingu, sendo que 

cumulava as funções inerentes a tal cargo com as do cargo de 

Administrador Distrital no distrito de Santo Antônio de Fontoura/MT. Os 

autos revelam que, em 23/10/2018, Luiz Carlos Nunes Castelo, prefeito 

municipal, renunciou ao cargo, sendo que, no dia seguinte, o impetrante 

apresentou requerimento de exoneração do cargo de Administrador 

Distrital. Em 26/10/2018, o impetrante protocolou ofício junto à Câmara de 

Municipal, por meio do qual requereu a juntada dos documentos 
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pertinentes para fins de posse como prefeito municipal. Na mesma data do 

protocolo, a Câmara Municipal proferiu a seguinte decisão, in litteris: “O 

Presidente da Câmara Municipal nos termos do entende pela aplicação do 

Art. 66 da Lei Orgânica do Município que “Em caso de impedimento do 

Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, será 

chamado ao exercício do cargo de Prefeito o Presidente da Câmara 

Municipal”.” [sic] Em síntese, a autoridade coatora fundamentou sua 

decisão no fato de que o impetrante ocuparia, além do cargo de vice 

prefeito, o cargo de Administrador Distrital, cumulação que afrontaria o 

disposto no artigo 68, inciso II, da Lei Orgânica do Município. Diante do 

exposto, o impetrante apresentou o presente mandado de segurança, 

sustentando que cumulou, anteriormente, a função de vice prefeito com a 

de Administrador Distrital em razão da Lei Municipal nº 669/2016, por meio 

da qual teria sido possibilitado ao impetrante o exercício cumulativo das 

funções que ocupou. Ante tais asserções, o impetrante postulou pela 

concessão de liminar para o fim de determinar ao impetrado que promova 

todos os atos legais para dar-lhe posse como prefeito municipal. É o 

relatório. Decido. É cediço dizer que, em sede de mandado de segurança, 

para a concessão da segurança pleiteada, é necessário verificar se, de 

fato há o direito líquido e certo. Acerca da liquidez e certeza do direito, é 

correto afirmar que tais elementos consistem na possiblidade de ser 

dispensada a dilação probatória dos fatos em que se pauta o pedido. 

Sendo que, conforme já dito pelo Ministro Luiz Fux, o “titular do direito 

líquido e certo aquele que demonstrar, desde o ajuizamento da ação, a 

incontestabilidade do seu direito, mediante prova pré-constituída, em regra, 

consubstanciada em prova documental ou prova documentada, como v.g., 

uma justificação ou uma produção antecipada.”. Nesta senda, em uma 

análise de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos 

autorizadores para concessão da medida pleiteada, conforme adiante 

elucidado. O impetrante logrou êxito em demonstrar a qualidade de vice 

prefeito, consoante o termo de posse acostado à folha 106. Exsurge-se 

dos autos, também, o termo de renúncia do prefeito Luiz Carlos Nunes 

Castelo, bem assim a negativa da Câmara Municipal em empossar-lhe 

como prefeito. A partir disso, verifica-se que as razões que embasaram a 

decisão proferida pela autoridade coatora não devem prosperar, isso 

porque o requerente demonstrou ter pedido exoneração do cargo de 

Administrador Distrital de Santo Antônio do Fontoura. Veja-se que a 

alegação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal para 

negar posse ao viceprefeito seria o fato de a Lei Orgânica do município de 

São José do Xingu vedar o acúmulo de cargos pelo viceprefeito, dizendo, 

inclusive que a lei 669/2016 seria inconstitucional nesse ponto. Porém, 

embora seja fato que a lei orgânica citada contenha vedação para 

acúmulos de cargos indevidos, tal vedação não atinge o cargo de 

Administrador Distrital. Isso porque tal cargo foi previsto na própria Lei 

Orgânica do município, no artigo 147, tendo a lei previsto que seu 

provimento se daria pela nomeação em cargo em comissão pelo Prefeito 

Municipal. Assim, a própria Lei Orgânica criou uma exceção ao artigo 68, II 

da Lei Orgânica municipal ao possibilitar que o prefeito nomeasse para o 

cargo de administrador distrital qualquer pessoa, inclusive o viceprefeito, 

pois não há vedação expressa que o vice seja nomeado. Nestes termos, 

consta nos autos que o impetrante foi nomeado pelo prefeito no cargo em 

comissão de Administrador Distrital pelo Decreto n. 045/2017, de 2 de 

março de 2017. Outro argumento em que se justificou a negação da posse 

do vice como prefeito seria o fato de que, segundo se alegou, a própria 

cumulação pelo impetrante dos cargos de viceprefeito e de administrador 

distrital, configurar, em si mesma, ato de improbidade ou outro ilícito 

administrativo. Mais uma vez, não procede a justificativa para negar-se a 

posse. Isso porque, como já foi dito, o viceprefeito encontrava-se em 

exercício de cargo previsto pela próprio lei orgânica e seu modo de 

provimento se deu do modo como previsto na própria lei maior municipal. 

Assim, não se pode conceber que o impetrante estaria cometendo um 

vício administrativo por ter seguido o regular trâmite autorizado pela 

própria lei orgânica na posse do cargo de administrador distrital. Ademais, 

a cumulação indevida de cargos, quando reconhecida como indevida, 

resolve-se pela mera exoneração em um dos cargos, muitas vezes por 

opções do próprio servidor público, sendo polêmica e negada pelos 

tribunais superiores a hipótese de perda dos dois cargos. Se não 

bastasse isso, o cargo de viceprefeito é um cargo político, submetido ao 

voto popular, e, por isso, sua perda apenas deve ser perseguida pelas 

vias próprias e não por uma presunção de que o acúmulo de cargos 

poderia levar a tal consequência tão drástica para os munícipes. 

Acrescente-se ainda que o próprio impetrante demonstrou ter-se 

exonerado do cargo de administrador distrital. Além do mais, toda decisão 

judicial deve se pautar pelos fins sociais, buscando uma solução "justa" 

(vejam-se os artigos 6º e 8º do Código de Processo Civil). Por esse 

prisma, pergunta-se se seria mesmo "justo" impedir o viceprefeito de tomar 

posse como prefeito na vacância desse cargo apenas porque ele exercia 

o cargo de administrador distrital? Ora, tal cargo foi criado porque o distrito 

de Santo Antônio do Fontoura, integrante do município de São José do 

Xingu, tomou proporções de tal modo que se necessitou de um 

administrador local, mais imediato, para lidar com suas cada vez maiores 

demandas. Agora, se aquele administrador local tomaria posse como 

administrador de todo o município, ora onde estaria a irrazoabilidade nesse 

caso? Se ele pode exercer o cargo de administrador local e, na qualidade 

de vice, poderia, agora, exercer o cargo de administrador do município 

inteiro, porque se apegar a uma formalidade prevista na letra de uma lei. 

Nesse contexto, o melhor seria pensar que uma eventual vedação, se 

existisse da forma como foi aventada pela Presidência da Câmara, ser 

irrazoável e desproporcional. Assim, mesmo que a lei, porventura, 

vedasse, a melhor interpretação seria aceitar a exoneração do cargo e 

dar posse ao viceprefeito, posto ser esse o substituto e sucessor legal r 

natural do prefeito. Destarte, ao menos nesta análise perfunctória, 

verifica-se que razão assiste ao impetrante, eis que as razões que 

fundamentaram a decisão administrativa mostram-se dissociadas da real 

situação do impetrante. Desta feita, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR reclamada, 

para o fim de que a autoridade coatora promova todos os atos legais para 

dar posse ao impetrante como prefeito municipal, sob pena de aplicação 

de multa diária no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, 

autorizo ao impetrante o exercício do cargo de prefeito, IMEDIATAMENTE, 

independentemente da formalização e adoção dos procedimentos 

necessários pela Câmara Municipal, a fim de possibilitar-lhe exercer os 

atos próprios de Gestor Municipal, podendo despachar de qualquer lugar 

onde estiver. Notifique-se o impetrado para que, em 10 (dez) dias, preste 

informações. Na hipótese das informações supra vierem acompanhadas 

de documentos, impulsionem os autos a fim de que manifestem-se os 

impetrantes em 05 (cinco) dias. Cientifique-se o Procurador Jurídico do 

Município de São José do Xingu/MT para, querendo, ingressar no feito. Na 

sequência, apresentadas as informações ou decorrido o prazo legal, 

abra-se vistas dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer, 

nos termos do artigo 11 da Lei 12.016/2009, no prazo de 10 (dez) dias. Na 

sequência, tornem os autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 30 de 

outubro de 2018. Marcos André da Silva Juiz Substituto
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AUTOR(A): DEUZUITA BATISTA DA CONCEICAO RÉU: INSS - CONFRESA 

Aqui se revela ação para concessão de aposentadoria por invalidez. 

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do 

artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Em prosseguimento, 

determino que seja procedida a citação do demandado, mediante remessa 

dos autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de 

pretender-se produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, 

desde logo quesitos e indicar assistente técnico. Após, a Secretaria deste 

Juízo deverá intimar a parte requerente de que ela tem o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de eventuais quesitos para formulação 

da perícia médica, bem como para que posse indicar assistente técnico. 

Assim, nomeio, desde já, o Doutor Mário Victor Barini Perini, CRM-MT nº 

4939, para efetuar a perícia em data e horários oportunamente agendados 

pela Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de 

Porto Alegre do Norte/MT. Tangente aos honorários periciais, nos moldes 

da Resolução nº. 305/2014 - CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça 

Federal, fixo-os em R$400,00 (quatrocentos reais). Justifica-se a 

elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra 

peculiaridades que tornam imensamente não atraente a aceitação do 
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múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a 

escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que 

apenas com a promessa de elevação nos honorários tem-se logrado 

nomeação de médicos. 2 – Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. 3 - Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 4 

– Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos 

apresentados pelas partes; 4 – Elaborado o laudo e encartado aos autos, 

intimem-se as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Sendo tudo 

cumprido, tornem os autos conclusos. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de 

outubro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AUTOR(A): SIMONE CORREIA MIRANDA RÉU: PREVICON Aqui se tem ação 

de concessão de benefício previdenciário por incapacidade, proposta por 

SIMONE CORREIA MIRANDA em face do FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE CONFRESA – PREVICON. A requerente aduziu ser 

agente comunitária de saúde desde meados de 2016, tendo sido, em 

dezembro de 2017, acometida por patologias de ordem psicológica que a 

impedem de trabalhar. Ressai da exordial que a autora teria requerido junto 

à Previcon a concessão de auxílio-doença, o que teria sido deferido, 

contudo, ao formular pedido de prorrogação da benesse, a ré teria 

indeferido o pleito, arguindo ter-se constatado a aptidão da autora para 

retorno às suas atividades laborais. Em que pese a decisão administrativa, 

a requerente narrou que as patologias não cessaram, aduzindo ter 

incorrido em erro a municipalidade, razão pela qual requereu a concessão 

de tutela de urgência, a fim de que seja reestabelecida a concessão de 

auxílio-doença em seu favor. É o relatório. Decido. Preliminarmente, defiro 

à requerente os benefícios da gratuidade judiciária à requerente, nos 

termos do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. Assinalo, por 

oportuno, que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 

334 do Código de Processo Civil porque, em feitos dessa natureza, o réu, 

tratando-se de Fazenda Pública, não concilia e nem transaciona e, por ser 

assim, eventual designação de audiência apenas representaria mais 

morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito 

constitucional da autora. Analisando minuciosamente os documentos 

acostados pela parte autora, verifica-se que a requerente foi acometida 

por transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de humor e transtornos 

da personalidade, o que lhe causa limitações em sua capacidade 

funcional. Ocorre que a Previcon, na via administrativa, vinha concedendo 

o benefício pleiteado, tendo, contudo, cessado a benesse em outubro de 

2018. Diante dos documentos acostados, verifica-se que, desde que foi 

acometida pelas patologias supra, a parte autora encontra-se incapacitada 

para exercer suas atividades laborativas. Impende salientar que, em que 

pese o benefício ter sido cessado, conforme relatórios médicos, a 

incapacidade laborativa persiste, impossibilitando a requerente de realizar 

suas atividades por período indeterminado. Assim, verifica-se que foram 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam a probabilidade do direito, verificada pelos exames 

apresentados, e o perigo de dano, haja vista a incapacidade laborativa 

para adquirir meios para sua subsistência. veja-se que o profissional da 

saúde pública, psiquiatra Dr. Humberto, relatou claramente que a autora 

ainda padece de patologias que a incapacitam para suas atividades 

laborativas normais, dizendo ainda que pode até vir a agravar sua saúde 

no caso de haver retorno ao trabalho. Desta feita, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar à PREVICON que proceda com 

a implantação integral do benefício de Auxílio Doença à requerente, 

intime-se o superior hierárquico da ré, bem assim o Prefeito Municipal de 

Confresa/MT. O descumprimento injustificado desta ordem implicará em 

execução de multa a ser oportunamente arbitrada, além de remessa das 

peças necessárias ao Ministério Público e a outros órgãos legitimados ao 

manejo da ação civil pública por improbidade administrativa, bem como 

para adoção de outras medidas previstas no nosso ordenamento jurídico. 

Em prosseguimento, determino que seja procedida a citação e intimação do 

demandado, mediante remessa dos autos, para, querendo, apresentar 

contestação. No caso de pretender-se produção de prova técnica, poderá 

a parte ré apresentar, desde logo quesitos e indicar assistente técnico. 

Após, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a parte requerente de que 

ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de eventuais 

quesitos para formulação da perícia médica, bem como para que posse 

indicar assistente técnico. Oficie-se à Secretaria de Saúde de Confresa e 

Porto Alegre do Norte/MT para que, em 15 (quinze) dias, indique 

profissional habilitado, especializado em psiquiatria/psicologia, se houver, 

para que realize a perícia médica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Marcos André da Silva Juiz de Direito
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AUTOR(A): SIMONE CORREIA MIRANDA RÉU: FAZENDA PUBLICA DO 

MUNICIPIO DE CONFRESA Aqui se tem ação anulatória de ato 

administrativo, com pedido liminar, ajuizada por SIMONE CORREIA 

MIRANDA em face do MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT. A requerente 

identificou-se como servidora pública municipal, ocupante do cargo de 

agente comunitário de saúde, função desempenhada desde meados de 

2016. Registrou-se na exordial que a requerente teria sido acometida por 

patologias que a impediriam de exercer normalmente suas atividades 

laborais, razão pela qual, respaldada de atestado médico, encontrava-se 

afastada de seu mister. Ocorre que a municipalidade instaurou processo 

administrativo disciplinar para apurar as condutas adotadas por Simone, 

visto que, consoante relatórios e ofícios que instruem o PAD, a servidora 

tinha recomendação médica para afastar-se de seu trabalho, eis que a 

exposição à aglomeração de pessoas, dentre outros fatores, geravam 

crises de pânico e, em que pese o afastamento, chegou ao conhecimento 

do demandado que a autora continuava frequentando regularmente as 

aulas de curso técnico de enfermagem. Com tal fundamento, o 

município-réu proferiu decisão condenatória, consubstanciada na 

aplicação de advertência escrita, eis que teria sido constada má-fé por 

parte da servidora, porquanto, apesar de estar inapta para trabalhar, 

encontrava-se apta para realizar atividades acadêmicas. Irresignada com 

tal decisão, a requerente apresentou recurso administrativo, ao qual foi 

negado provimento, bem assim manejou a presente demanda, objetivando 

a anulação do ato administrativo, arguindo a ausência de qualquer 

fundamento legal que justifique a adoção de tal medida. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, defiro à requerente a 

concessão da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Assinalo, por oportuno, que deixo de 

designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque em feitos que se tem no pólo passivo a Fazenda 

Pública, o réu não concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual 

designação de audiência apenas representaria mais morosidade no 

andamento processual, ferindo, portanto, um direito constitucional do 

autor. Em análise aos autos, impositivo se faz tecer alguns 

esclarecimentos preliminares. Em que pese a ingerência de poderes, é 

pacífico o entendimento jurisprudencial, e também doutrinário, no sentido 

de que é permitido o controle jurisdicional de atos administrativos, 

restringindo-se à análise dos atos em consonância com os princípios 

constitucionais aplicáveis à espécie. Deve o Poder Judiciário, ainda, 

examinar a razoabilidade e a proporcionalidade do ato, bem como a 

observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, culpabilidade 

e da individualização da sanção. Precedentes do STJ . [...]. 6. Recurso 

ordinário em mandado de segurança parcialmente provido. (STJ -RMS: 

17735 MT 2004/0006025-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de 

Julgamento: 12/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 
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25/11/2013) Frise-se, ainda, que, se o mérito das decisões administrativas 

for pautado com inobservância das formalidades legais e constitucionais, 

a fundamentação emanada será de igual modo ilegal. No caso em exame, 

observa-se que o demandado proferiu decisão sem qualquer respaldo 

legal e, ainda, inexiste qualquer razoabilidade entre fato apurado e a 

decisão proferida. Cediço que as pessoas que sofrem patologias de 

ordem psiquiátrica carecem de cuidados e amparos, tanto quanto as 

portadoras de doenças físicas, devendo ser observadas as 

peculiaridades. Consoante laudos acostados aos autos, verifica-se que a 

requerente foi acometida por transtorno obsessivo compulsivo, 

transtornos de humor e transtornos da personalidade, o que lhe causa 

limitações em sua capacidade funcional, eis que, quando exposta à 

aglomeração de pessoas, suas crises de pânico agravam. Desse modo, o 

afastamento das atividades laborais fez-se necessário, não sendo lógico 

concluir que a requerente devesse, também, afastar-se de suas 

atividades acadêmicas/intelectuais, mormente porque isso poderia agravar 

o quadro clínico, gerando maior desestímulo à enferma, dada à ociosidade. 

Imperioso destacar, embora a requerente tenha assistido e participado das 

aulas, foi informado pela instituição de ensino que a autora apresentou 

diversos atestados ao longo do período. Outrossim, a requerente aduziu 

que seus professores e supervisores de estágio possuem ciência de seu 

quadro clínico, sendo que os lecionadores dispensam, desse modo, 

especial tratamento à requerente, dadas à limitações enfrentadas. Desse 

modo, ao menos nessa análise de cognição sumária, constata-se a 

presença dos requisitos autorizadores para concessão da medida 

pleiteada, razão pela qual concedo liminar para o fim de determinar ao 

demandado que suspenda o processo administrativo disciplinar movido 

contra à requerente, bem assim seus efeitos até ulterior deliberação 

judicial. Cite-se a parte ré mediante remessa dos autos, bem assim 

intime-se para que se cientifique dos termos do presente decisum, 

restando consignado que eventual descumprimento poderá ensejar a 

aplicação de astreintes a serem oportunamente fixadas. Apresentada 

contestação, tornem os autos imediatamente conclusos. Porto Alegre do 

Norte/MT, 25 de outubro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001007-20.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIVALDO DE SOUSA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001007-20.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ENIVALDO DE SOUSA CARDOSO Aqui se tem ação de 

busca e apreensão promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de ENIVALDO DE SOUSA CARDOSO. Consta 

nos autos que as partes entabularam contrato de alienação fiduciária de 

um veículo automotor identificado com o CHASSI 9BD196271E2188703e 

PLACA NJL 8101. Os autos registram que o valor financiado foi de R$ 

35.029,03 (trinta e cinco mil, vinte e nove reais e três centavos), tendo as 

partes pactuado que o pagamento se realizaria por meio de 72 (setenta e 

duas) parcelas mensais. Aduziu o autor que o requerido teria deixado de 

efetuar o pagamento desde a parcela vencida em 10/08/2015. A parte 

requerente tentou notificar a requerida por meio de carta registrada com 

aviso de recebimento, acerca da mora no adimplemento de suas 

obrigações decorrentes do contrato de alienação fiduciária, contudo, 

restou o ato frustrado. Na sequência, a parte autora lavrou, junto ao 2º 

Serviço Notarial e Registral de Porto Alegre do Norte/MT, instrumento de 

protesto em desfavor da parte requerida, onde constou que ela está em 

mora e o montante devido, que seria R$ 23.365,63 (vinte e três mil, 

trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Diante da 

inércia da parte requerida e diante do esgotamento dos meios para obter o 

pagamento do débito, a parte requerente ajuizou presente ação em que 

pediu a tutela de urgência consistente em busca e apreensão do bem 

dentre outras consequências decorrentes da mora. Decido. O Decreto-lei 

911/1969 estabelece, no artigo 3º, que “o proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o 

do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário” 

Sendo assim, tendo ficado demonstrada a mora por meio de Instrumento 

de Protesto, defiro a liminar e determino a expedição de mandado de 

citação e de busca e apreensão do veículo automotor objeto desta ação. 

Caso o bem seja encontrado e apreendido, expeça a Secretaria deste 

Juízo ofício ao DETRAN requisitando a suspensão da cobrança e no 

apontamento de quais débitos relacionados ao RENAVAM, bem como, 

caso o bem seja apreendido, expeça ofício a Secretaria Estadual da 

Fazenda de Mato Grosso, requisitando a abstenção na cobrança de 

eventuais débitos relativos a IPVA incidentes sobre o bem. Deverá a 

Secretaria deste Juízo fazer constar no mandado de busca e apreensão, 

além de outras faculdades e advertências dirigidas à parte requerida, que 

o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado, deverá entregar o 

bem e seus respectivos documentos. Arbitro honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido com esta 

demanda. Poderá o senhor oficial de justiça usar as faculdades previstas 

no artigo 212 do Código de Processo Civil e utilizar de reforço policial caso 

seja demonstrada a necessidade, ficando também autorizado 

arrombamento caso se sobreponha obstáculo para a apreensão do bem. 

Em tempo, deverá o meirinho, no ato da citação da parte requerida, 

cientifica-la que de que esta dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, após a 

execução da liminar, para purgar a mora, efetuando o pagamento integral 

do débito, caso contrário a propriedade se consolidará em favor do 

requerente. Outrossim, o prazo para a apresentação de defesa é de 15 

(quinze) dias, a contar do cumprimento da liminar. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de outubro de 

2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001010-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MARQUES ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001010-72.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. 

REQUERIDO: VALTER MARQUES ARAUJO DE OLIVEIRA Aqui se tem ação 

para busca e apreensão promovida por CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S/A em face de VALTER MARQUES ARAÚJO DE OLIVEIRA. 

Consta nos autos que as partes entabularam contrato de alienação 

fiduciária de um veículo automotor identificado com o CHASSI 

9C6RH1110H0002800e PLACA QBY 4679. Os autos registram que o valor 

financiado foi de R$ 8.621,38 (oito mil, seiscentos e vinte e um reais e 

trinta e oito centavos), tendo as partes pactuado que o pagamento se 

realizaria por meio de 49 (quarenta e nove) parcelas mensais. Aduziu o 

autor que a parte requerida teria deixado de efetuar o pagamento desde a 

8ª parcela, vencida em 14/05/2018. A parte requerente notificou a 

requerida por meio de carta registrada com aviso de recebimento, acerca 

da mora no adimplemento de suas obrigações decorrentes do contrato de 

alienação fiduciária. Diante da inércia da parte requerida e diante do 

esgotamento dos meios para obter o pagamento do débito, a parte 

requerente ajuizou presente ação em que pediu a tutela de urgência 

consistente em busca e apreensão do bem dentre outras consequências 

decorrentes da mora. É o relatório. Decido. O Decreto-lei 911/1969 

estabelece, no artigo 3º, que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Sendo assim, 

tendo ficado demonstrada a mora por meio da notificação extrajudicial, 

defiro a liminar e determino a expedição de mandado de citação e de 

busca e apreensão do veículo automotor objeto desta ação. Caso o bem 
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seja encontrado e apreendido, expeça a Secretaria deste Juízo ofício ao 

DETRAN requisitando a suspensão da cobrança e no apontamento de 

quais débitos relacionados ao RENAVAM, bem como, caso o bem seja 

apreendido, expeça ofício a Secretaria Estadual da Fazenda de Mato 

Grosso, requisitando a abstenção na cobrança de eventuais débitos 

relativos a IPVA incidentes sobre o bem. Deverá a Secretaria deste Juízo 

fazer constar no mandado de busca e apreensão, além de outras 

faculdades e advertências dirigidas à parte requerida, que o devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado, deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos. Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor do proveito econômico obtido com esta demanda. 

Poderá o senhor oficial de justiça usar as faculdades previstas no artigo 

212 do Código de Processo Civil e utilizar de reforço policial caso seja 

demonstrada a necessidade, ficando também autorizado arrombamento 

caso se sobreponha obstáculo para a apreensão do bem. Em tempo, 

deverá o meirinho, no ato da citação da parte requerida, cientifica-la que 

de que esta dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da 

liminar, para purgar a mora, efetuando o pagamento integral do débito, 

caso contrário a propriedade se consolidará em favor do requerente. 

Outrossim, o prazo para a apresentação de defesa é de 15 (quinze) dias, 

a contar do cumprimento da liminar. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de 

outubro de 2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001105-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MENDES MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001105-05.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: GABRIEL MENDES MOURA REQUERIDO: ESTE JUÍZO Aqui 

se tem pedido de homologação de acordo, formulado por GABRIEL 

MENDES MOURA e ANA CLARA BARROS DE AZEVEDO, em favor da 

criança HEYTOR BARROS MENDES KANELA. As partes compareceram 

perante o Conselho Tutelar do Município de Confresa/MT, estabelecendo 

que a guarda da criança Heytor ficará com a genitora, senhora Ana Clara, 

sendo devido pelo genitor pensão alimentícia no patamar de 33,5% do 

salário mínimo nacional, a ser pago ao dia 15 de cada mês. As despesas 

extraordinárias da infante com medicamentos, vestuários, materiais 

escolares, e afins, serão rateadas em 50% para cada genitor. Ficou 

acordado que o direito de visitas do pai poderá ser livremente exercido. 

Desnecessária a oitiva do Ministério Público, eis que este consta como 

autor do pedido. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Não havendo 

óbice quanto ao pleito inicial, tenho que é caso de deferimento do pedido. 

Ante o exposto, por estar o acordo formal e materialmente perfeito, 

HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PRESENTE 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, uma vez que as 

partes fazem jus aos benefícios da gratuidade da justiça. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 25 de outubro de 

2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001026-26.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL CORREIA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS ANDRE DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001026-26.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: NATANAEL CORREIA DA COSTA RELATÓRIO Aqui se revela 

ação de busca e apreensão promovida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de NATANAEL 

CORREIA DA COSTA. Antes de ser recebida a petição inicial, o autor 

manifestou-se nos autos, aduzindo ter realizado acordo extrajudicial com 

a parte ré. É O RELATÓRIO. DECIDO. Não havendo óbice quanto ao pleito, 

defiro o pedido formulado pela parte autora, que importa em desistência da 

ação. Sendo assim, HOMOLOGO a desistência da ação e EXTINGO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. P.R.I.C. Porto Alegre do Norte/MT, 26 de outubro de 

2018. Marcos André da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59182 Nr: 2848-72.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO, Cpf: 

80293247153, Rg: 3423920-2, Filiação: Maria de Lourdes, data de 

nascimento: 06/05/1974, brasileiro(a), natural de Quirinopolis-GO, 

solteiro(a), pintor, Telefone 66-84072202. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos que no dia 07/01/2014, em horário 

não especificado, sabendo-se apenas ser na cidade de Confresa/MT o 

denunciado ODAIR JOSÉ DA CONCEIÇÃO ameaçou verbalmente de 

causar mal injusto e grave à sua ex- companheira LUCY MARTINS DE 

OLIVEIRA. Por conta disso, o acusado foi denunciado pela prática das 

condutas capituladas nos artigos 150, caput, e 147, caput (por duas 

vezes), c/c artigo 61, inciso II, alínea "F" do Código Penal, com as 

implicações da Lei n. 11.340/2006.

Despacho: Vistos em Correição, conforme Ofício nº 228/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.À Secretaria para o devido 

impulsionamento, cumprindo-se, conforme determina a decisão de ref. 

37.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evaneide Martins de 

Freitas do Amaral, digitei.

Porto Alegre do Norte, 30 de outubro de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62163 Nr: 184-34.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Rodrigues Gutierrez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HUMBERTO RODRIGUES GUTIERREZ, 

Filiação: Auria Gutierrez Rodrigues e Jose Rodrigues Gutierrez, data de 

nascimento: 17/08/1962, brasileiro(a), casado(a), medico - passaporte e 
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247785, Telefone 66-8431-4587. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 13/08/2015, por volta das 14h01, na Avenida 

Piraguassú, n. 1089, Setor dos Esportes, em Porto Alegre do Norte/MT, o 

denunciado HUMBERTO RODRIGUEZ GUTIERREZ ameaçou causar mal 

injusto e grave à ROSILENTE DUARTE DA SILVA, no contexto doméstico. 

Por conta disso, o acusado foi denunciado pela prática da conduta 

capitulada no artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações da 

Lei n. 11.340/2006.

Despacho: Vistos em Correição, conforme Ofício nº 228/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.À Secretaria para o devido 

impulsionamento, cumprindo-se, conforme determina a decisão de ref. 

21.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Evaneide Martins de 

Freitas do Amaral, digitei.

Porto Alegre do Norte, 30 de outubro de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 71893 Nr: 4331-06.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Francisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 INTIMO a defesa do réu DIVINO FRANCISCO FERREIRA, por intermédio de 

seu advogado, Dr. Valter da Silva Costa - OAB/MT nº 9704-A para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as razões do recurso de apelação 

interposto em 27/01/2017 - ref. 79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62782 Nr: 446-81.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Soares de Souza, Vilmar Lourenço 

Neto vulgo " Boa Vida"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Preliminarmente, considerando a apresentação de resposta à acusação 

pelo advogado nomeado como dativo, Dr. Nelton Schiwingel (ref. 20), 

revogo a nomeação do Dr. Itiel Gomes (ref. 24).

Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 dezembro de 

2018, às 12h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Requisitem-se os réus presos.

Intimem-se o Dr. Nelton sobre a permanência da nomeação e o Dr. Itiel 

sobre a revogação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 107378 Nr: 6765-94.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauri Vebber Junior, Rubens Correia dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 Aqui se tem ação penal promovida pelo Ministério Público em face de 

RUBENS CORREIA DOS SANTOS pela prática, em tese, do delito previsto 

no artigo 180, caput, (por 3 vezes) e artigo 180, §1º e 2º, na forma do 

artigo 69, caput, todos do Código Penal, e em face de MAURI VEBBER 

JÚNIOR pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 180, caput, do 

Código Penal.

Citados, os acusados apresentaram resposta à acusação.

Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize a 

absolvição sumária dos acusados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de novembro de 2018, às 08h00min, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e a Defesa nomeada.

Expeça-se mandado de intimação aos acusados, para serem ouvidos em 

interrogatório, devendo, ainda, ser requisitada a escolta de Rubens 

Correia dos Santos à Cadeia Pública desta urbe.

Requisite-se a presença dos policiais civis arrolados.

Expeça-se mandado de intimação às testemunha e às vítimas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65697 Nr: 1594-30.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Gomes da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Para fins de readequação de pauta, redesigno a audiência, anteriormente 

designada, para o dia 05 de julho de 2019, às 17h10min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 103695 Nr: 4690-82.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Dias Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/A

 Sobre o aditamento da denúncia realizado pela representante ministerial 

(ref. 117), ouça-se a defesa no prazo de 05 dias.

 No mais, aguarde-se os autos em Cartório a audiência de instrução e 

julgamento redesignada para o dia 22 de novembro de 2018.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103741 Nr: 4729-79.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilson da Silva Lopes, Geane Gomes da 

Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riveraldo Gomes da Silva - 

OAB:8143-A/PA

 Proferida sentença absolutória, o Ministério Público interpôs recurso de 

apelação, o qual RECEBO, eis que preenche os requisitos necessários 

para tanto, nos termos do artigo 596 do Código de Processo Penal.

De outro viés, mantenho incólume a decisão vergastada, pelos próprios 

fundamentos nela exarados, visto que não se vislumbra razões para a 

pretendida alteração.

Por conseguinte, abra-se vistas à defesa para que, no prazo legal, 

apresente as respectivas contrarrazões.

Na sequência, com as certificações devidas, após as baixas de estilo, 

remetam-se os autos em apreço à instância superior para análise do 

recurso interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 85031 Nr: 6140-94.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maciel Figueiredo Fernandes, Maciel Alves 

Fernandes, Guilherme Figueiredo Fernandes, Lnayell Carvalho Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVEIRA ALVES BORGES - 

OAB:11798/GO

 INTIMO a defesa dos réus MACIEL ALVES FERNANDES, GUILHERME 

FIGUEIREDO FERNANDES e MACIEL FIGUEIREDO FERNANDES, por 

intermédio de seu advogado, Dr. Oliveira Alves Borges - OAB/GO nº 

11798, acerca da audiência de instrução designada pelo Juízo da 2ª Vara 

de Conceição do Araguaia/PA para o dia 23/11/2018, às 10h30min, para 

oitiva da vítima Lnayell Carvalho Sobrinho, solenidade esta que será 

realizada no Fórum de Conceição do Araguaia/PA, no seguinte endereço: 

Av. Marechal Rondon, s/nº, Centro, Conceição do Araguaia/PA - telefone: 

(94) 3421-1284.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 77217 Nr: 1234-61.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Dias Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Talita Santana Costa - 

OAB:19324- MG

 Para fins de readequação de pauta, redesigno a audiência, anteriormente 

designada, para o dia 12 de julho de 2019, às 12h00min (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 58312 Nr: 2366-27.2015.811.0059

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Décio Soares Santos, Icaro Araujo Rolim, 

Vanderlei Lopes da Silva, alcunha "Vovô do Crack"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT, Sandro José Luz Costa - OAB:8954 - MT

 CERTIFICO e dou fé que entrei em contato por telefone com o advogado 

Dr. Nelton Schwingel - OAB/MT n. 14.175-A, nomeado para patrocinar a 

defesa do réu Vanderlei Lopes, para intimá-lo acerca da referida 

nomeação, oportunidade em que o douto advogado disse que aceita o 

encargo, ficando ciente do prazo de 10 (dez) dias para apresentação da 

defesa prévia, nos termos do art. 55 da lei de drogas.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35927 Nr: 1547-45.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a remessa dos autos a Procuradoria Federal, para nos termos da 

Ref. 99, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43850 Nr: 2340-47.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Marcondes de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37282 Nr: 2203-02.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42059 Nr: 1303-82.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43853 Nr: 2343-02.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 
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impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35927 Nr: 1547-45.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para contrarrazoar o recurso de 

apelação(ref.94)apresentado pelo requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21856 Nr: 8-49.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Junior, Vanderlei 

Antonio de Abreu, Cláudio Javé de Sá Bandeira, M.D.S Auto Peças LTDA 

-ME, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva, Davi Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203, Amanda Albertini Colet - OAB:20262/MT, 

Lidiane Paula de Sousa - OAB:99525/MG, Márcio Teixeira da 

Fonseca - OAB:8393-A/MT, Marco Antonio Mendes - 

OAB:11341-A/MT

 INTIMO o requerido Claudio Javé de Sá Bandeira na pessoa de sua 

advogada nomeada Dra. Amanda Alberttini Colet do teor da r. decisão de 

fls. 893, para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43889 Nr: 2361-23.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraides da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da requerente na pessoa de seus advogados que o médico 

perito nomeado agendou o dia 04/11/2018, às 7:30 horas no Hospital 

Municipal de Porto dos Gaúchos para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43303 Nr: 2005-28.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I L Gomes Serviços ME, Ivo Leôncio Gomes, 

Sirlei Sarmento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para manifestarem no 

prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 44174 Nr: 2491-13.2018.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Moreira da Silva, Neudir Piccoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Henrique de Melo 

Santos - OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para que se 

manifestem no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43851 Nr: 2341-32.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice do Prado Anzoategui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados que o médico perito 

nomeado agendou o dia 03/11/2018, às 14:00 horas para realização da 

perícia a ser realizada no Hospital Municipal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42233 Nr: 1403-37.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 5973 Nr: 317-85.2005.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson da Silva Santos-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448/MT, Joemar Moraes Rosa - OAB:2.056MT, Maria Lúcia 

Squillace - OAB:, Reinaldo Oliveira - OAB:310453, Solange de 

Holanda Rocha - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:

 Processo n.º 317-85.2005.811.0019

Código n.º 5973

Vara Única

Vistos, etc.

Trata-se de petitório em que a parte Exequente pugna pela penhora de 

bens da parte executada, passíveis de restrição judicial via BACENJUD e 

RENAJUD.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Posto isto, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, até o limite da dívida, 

conforme memória atualizada de fl. 153v, e nesta oportunidade, anexo a 

esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 966 de 1058



Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se constrição em eventuais veículos existentes em nome do 

executado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 461 Nr: 23-77.1998.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Vicente Dalrosso Guisolfi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antunes & Pinto Ltda, Lázaro Antunes 

Teixeira, Antonia Pereira Pinto, Cláudio Aparecido Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ferreira Mendes - 

OAB:3.167-A/MT

 Processo n.º 23-77.1998.811.0019

Código n.º 461

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de petitório da parte exequente em que mais uma vez requereu o 

sobrestamento da ação, por não dispor do paradeiro da parte executada 

(fl. 241).

Antes de suspender o feito, determino seja realizada consulta de 

endereço dos executados via sistema BACENJUD, e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o detalhamento de ordem judicial de requisição de 

informações e as respostas.

Caso reste frutífera a pesquisa dos endereços dos executados, intime-se 

o exequente para dar andamento no feito e requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Por outro lado, restando infrutífera a pesquisa deferida acima, determino a 

SUSPENSÃO da execução, até o dia 31/01/2019, conforme requerido pelo 

exequente, nos termos do artigo 921, I do CPC.

 Findo o prazo concedido, deverá o exequente adotar as providências 

necessárias ao regular prosseguimento do feito, ficando desde já 

intimado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

 Rafael Depra Panichella

Juiz de Direito em Cumulação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39902 Nr: 189-11.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 7400 Nr: 563-47.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Madeiras Ltda, Alcides Assunção "Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Flávia Beatriz Corrêa da Costa Souza. Soares - 

OAB:, Geraldo da Costa Ribeiro Filho - OAB:3234-B/MT, Rogério 

Luiz Gallo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 Processo n.° 563-47.2006.811.0019

Código n.º 7400

Vara Única

Vistos, etc.

À vista de tudo que dos autos consta, e que a última pesquisa e penhora 

online foi realizada há mais de 3 (três) anos, sendo assim INDEFIRO por 

ora o pedido de consulta por intermédio do sistema INFOJUD, uma vez tal 

mecanismo importa em quebra do sigilo fiscal do executado, devendo, 

portanto, ser utilizado como ultima ratio.

Desta feita, DEFIRO a penhora online, do montante solicitado e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado por meio de advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim 

de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo 

Civil.

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 22 de outubro de 2018.

Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40458 Nr: 443-81.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36301 Nr: 1733-68.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Pascoal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 
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- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através de seu advogado, para apresentação de 

impugnação no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010083-06.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO OAB - MG0103709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PORTO DOS GAÚCHOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO 

DOS GAÚCHOS AVENIDA DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS 

GAÚCHOS - MT - CEP: 78560-000 Intimo o exequente para que apresente 

os dados bancários e o número do CPF para expedir o alvará judicial, 

conforme determinado na decisão retro.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146275 Nr: 2687-86.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPdS, TFdS, FdSF, APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Schembek Sousa - 

OAB:19907/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista que decorreu o lapso temporal da prisão temporária e não 

havendo pedido de prorrogação da prisão ou requerimento de prisão 

preventiva, expeça-se alvará de soltura em nome do denunciado 

CLAUDIMAR PEINHEIRO DA SILVA, se por outro motivo não estiver preso.

No mais, intime – se o causídico do acusado Claudimar Pinheiro da Silva, 

via DEJ, para que no prazo legal apresente resposta à acusação.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32021 Nr: 643-41.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teófila Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo presente recurso de apelação, haja vista ser tempestivo 

(fl.149/155).

Considerando a ocorrência de apresentação de contrarrazões dentro do 

prazo legal (fl.156/161), remetam-se os autos ao TRF da 1ª Região, 

conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31959 Nr: 570-69.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo presente recurso de apelação, haja vista ser tempestivo 

(fl.149/155).

Considerando a ocorrência de apresentação de contrarrazões dentro do 

prazo legal (fl.156/161), remetam-se os autos ao TRF da 1ª Região, 

conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146656 Nr: 2922-53.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lopes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Benefício de Prestação continuada, no dia 08/07/2016, sob o número 

702.354-723-2, sendo o mesmo indeferido sob a alegação de que sua 

renda per capita familiar é igual ou superior a ¼ (um quarto) do salário 

mínimo vigente.Desta feita, requer que seja concedida medida 

antecipatória de urgência no sentido de determinar que a Autarquia 

requerida de imediato implante o benefício assistencial ao 

Idoso.Tratando-se de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela 

final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de 

benefício assistencial em favor da parte requerente, o caso é de análise 

dos requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, em particular no 

seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da 

medida de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)•3o 

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso dos 

autos, por se tratar de verba com caráter alimentar, qualquer adiantamento 

implicará em patente perigo de irreversibilidade a parte contrária, o que à 

luz da regra esculpida no art. 300, § 3º do Novo Código de Processo Civil 

impossibilita a concessão da tutela de urgência na forma pretendida. 

Portanto, inexistentes os requisitos legais do art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil para a concessão da medida pleiteada, imperioso o 

INDEFIRO o pedido de urgência da tutela.Portanto, CITE-SE o Requerido 

para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 30 (trinta) 

dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do Código de 

Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, 

caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.Em tempo, 

defiro as benesses da assistência judiciária gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 146636 Nr: 2906-02.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Gama Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 
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insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32408 Nr: 1062-61.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Águila Teixeira Barbosa de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo presente recurso de apelação, haja vista ser tempestivo 

(fl.179/191).

Considerando a ocorrência de apresentação de contrarrazões dentro do 

prazo legal (fl.192/197), remetam-se os autos ao TRF da 1ª Região, 

conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145528 Nr: 2220-10.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belina de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39060 Nr: 2768-11.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildes Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o retorno dos autos e o teor do acórdão de fls. 82, intime-se o 

Exequente para que requeira o que entender de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38226 Nr: 2056-21.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo presente recurso de apelação, haja vista ser tempestivo 

(fl139/150).

Considerando a ocorrência de apresentação de contrarrazões dentro do 

prazo legal (fl.151/156), remetam-se os autos ao TRF da 1ª Região, 

conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144897 Nr: 1840-84.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adi Andreu Alves Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de abrir vistas às partes para se 

manifestarem sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 130, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145713 Nr: 2358-74.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. A. M. Participações Ltda, Claúdio Antonio Buziquia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar José Plentz Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jarbas Costa Batista - OAB:MT 

24731/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 
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ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145249 Nr: 2038-24.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuzima Dias de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kerly Joana Carbonera - 

OAB:17107/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, diante dos relatos e provas pré-constituída, 

percebe-se que os pressupostos processuais e a condições que ensejam 

a ação estão regulares em conformidade com o rito e com a matéria de 

mérito (art. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil). Assim, ante a 

existência dos requisitos formais e materiais, RECEBO a inicial.

 Ademais, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário.

Desta forma, DEFIRO a gratuidade da justiça ora pleiteada.

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, visto que, além de 

se tratar de recurso público o qual, em regra, não admite a 

autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é notório o fato de que os 

Procuradores do Requerido NUNCA comparecem a esta Comarca para 

participarem das audiências de instrução. Desta feita, fácil perceber o 

quanto seria inútil a designação da audiência de conciliação/mediação, eis 

que já se pode antever que ela não se realizará por conta da ausência 

dos Patronos do Requerido.

 Portanto, CITE-SE o Requerido para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, com as advertências a que faz 

menção o art. 344 do Código de Processo Civil.

Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, para que, caso queira, 

apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) dias.

Caso contrário, certifique-se e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 137140 Nr: 576-66.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício Mateus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão a seguir (parte dispositiva), intimo a parte autora 

na pessoa de seu advogado Dr. André Luis de Jesus Laurindo para, 

manifestar-se sobre documentos novos juntados ás fls. 67/70, no prazo 

legal. ...CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 2350-78.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Batista Godoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Com a anulação da r. sentença e retorno dos autos à vara de origem, a 

Autarquia Requerida ofereceu contestação de mérito. Seguindo-se a 

apresentação de impugnação à contestação pela parte autora.

Considerando que já houve a realização de audiência de instrução, cujas 

oitivas estão acostadas aos autos às fls. 45/47, desnecessário a 

repetição do ato, que apenas postergaria o julgamento do feito. Outrossim, 

os princípios da economia e celeridade processuais orientam o 

aproveitamento dos atos processuais.

 No mais, não havendo outras provas a serem produzidas, e inexistindo 

irregularidades a serem sanadas ou preliminares a serem apreciadas, dou 

por encerrada a instrução processual.

 Encontrando-se o feito maduro para julgamento, mantenham-se os autos 

conclusos para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 31 de outubro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136177 Nr: 2301-27.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Luzia Ricardo Bertolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, ao apelado para contrarrazões, no prazo de 15 

dias, nos termos do § 1º do art. 1010 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se a apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão, remetam-se os autos ao e. 

TRF da 1ª Região, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 145592 Nr: 2272-06.2018.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espigão Particpação Empreendimentos e Adminsitração 

LTDA, Arnoldus Hermanus Josef Wigman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Hartkopf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40935 Nr: 1489-53.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Peres de Farias Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Penal que apura a prática do crime previsto no art. 21 da 

Leio de Contravenções Penais praticado pelo Denunciado.

Em apertada síntese, a denúncia foi recebida 37/38 (junho de 2015), 

estando até a presente data pendente de análise meritória do caso, já 

ultrapassados mais de 03 anos desde o recebimento da denúncia.

Vieram os autos conclusos.

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

É de se observar, que pela prática do crime a ser apurado no presente 

caderno informativo, em tese, prevê a legislação vigente a pena máxima 

cominada em abstrato igual a 03 (três) meses de prisão simples.

Destarte, o Estado teria o lapso temporal de 03 (três) anos para exercer o 

seu direito de punir o agente, nos termos do art. 109, VI do CP.

Assim, como os fatos ocorreram no ano de 2014, a denúncia foi recebida 

em junho de 2015 (fls. 37/38) e já se passaram mais de 03 (três) anos, a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado já se operou em relação ao 

crime a ser apurado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do denunciado Nivaldo Peres de Farias Filho, tendo em vista 

a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do dos artigos 107, IV c/c 

art. 109, inciso VI do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 482-40.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCELINA CÂNDIDA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:17448, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de que seja 

promovida a intimação das partes, para que manifestem no prazo de 10 

(dez) dias sobre o LAUDO PERICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60146 Nr: 443-72.2017.811.0098

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludimila Tuani Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Glória D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de INTIMAR A 

PARTE AUTORA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

DE APELAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25715 Nr: 72-60.2007.811.0098

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aureo Marcos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leopoldo Bufulin Junior, Odair Rafael Bruno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jackeline Coelho da Rocha - 

OAB:1521/RO, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060, 

Rosângela Queiroz Stábile - OAB:10182 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Muniz Ribeiro - 

OAB:4583/MT, Cynara Piran - OAB:6805/MT

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de INTIMAR A 

PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR NO PRAZO LEGAL SOBRE O 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELO EXCIPIENTE, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54434 Nr: 885-43.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aureo Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rodrigues Bessa - 

OAB:18.278, Luiz Miguel Chami Gattass - OAB:MT/4.060

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação 

do(s) réu(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termo do § 3º do artigo 

403 do CPP, apresentar suas alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 14-76.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Amorim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de Intimar o réu 

acerca da desistência da testemunha ALAN SANTOS DA SILVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 9370 Nr: 1-55.2002.811.0098

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer-Industria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVALINO DE ARRUDA, J. Cravo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de INTIMAR A 

PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ONDE NÃO FOI LOCALIZADO BENS PASSI´VEIS DE 

BENHORA EM NOME DE DURVALINO DE ARRUDA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 61062 Nr: 943-41.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rones da Silva Ribeiro, Silvano Santana da 

Silva, Sebastião Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565, Jorge Antonio Gonçalves Junior - OAB:24346-O, 

Kleber de Souza Silva - OAB:8002, Otavio Simplício Khun - 
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OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 61062

 Vistos, etc.

Na toada da certidão de fl. 500, intimem-se as partes para apresentarem 

rol de testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligências, no prazo de cinco dias, 

nos termos do art. 422 do CPP.

Após, voltem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 25 de outubro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32217 Nr: 1001-40.2013.811.0080

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIELSON DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ALDO CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7.816B/MT, João Barros Ferreira Júnior - OAB:7002

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI, para devolução dos autos nº 1001-40.2013.811.0080, 

Protocolo 32217, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14604 Nr: 936-58.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A .A. ALMEIDA ARAUJOME; ANGELICA 

APARECIDA ALMEIDA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas da Silva - 

OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 936-58.2007.811.0079

Código: 14604

 Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

Intime-se e o executado pessoalmente para manifestar e requerer o que 

lhe é de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, 

conforme art. 485, §1º do Novo CPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 14 de Abril de 2016.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14604 Nr: 936-58.2007.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A .A. ALMEIDA ARAUJOME; ANGELICA 

APARECIDA ALMEIDA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas da Silva - 

OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho.

FEITO EM ORDEM.

Sem impulso oficial.

 Às providências.

 Ribeirão Cascalheira/MT, 08/03/2016

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43240 Nr: 444-98.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Marques Pereira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 Processo nº. 444-98.2017.811.0038 – Código 43240

Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que há necessidade de designação de 

audiência de instrução e julgamento para a oitiva da testemunha PM Jonas 

Egues Juínior nestes autos. Entretanto, o réu encontra-se preso em 

Cuiabá/MT.

Sendo assim, considerando que o acusado embora segregado, tem o 

direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade 

absoluta, os atos processuais, DETERMINO a expedição de ofício ao 

SGPEN – Superintendência de Gestão de Penitenciárias e Cadeias, para 

providenciar o recambiamento de Gilmar Marques Pereira Ramos a esta 

Comarca de Rio Branco/MT.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13554 Nr: 216-36.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sandra Fernandes Salomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 (Código nº 13554) Vistos etc., Contudo, verifico que a decisão não 

reabriu prazo para que a Fazenda Pública apresentasse impugnação ao 

cumprimento de sentença, o que poderia, em tese, causar prejuízo ao 

erário público. A jurisprudência pátria entende que a não homologação de 

acordo justifica a retomada da fase de cumprimento de sentença e a 

reabertura do prazo para a impugnação, conforme julgado abaixo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO 

NÃO HOMOLOGADO. REABERTURA DE PRAZO. POSSIBILIDADE. Ausente 

homologação judicial do acordo entre as partes, justifica-se a retomada da 

fase de cumprimento de sentença e a reabertura do prazo para 

impugnação. (Agravo de Instrumento Nº 70064478936, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado 

em 05/05/2015). Por todo exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para 

REABRIR O PRAZO para a impugnação ao cumprimento de sentença e 

DETERMINO: 1. A INTIMAÇÃO da Fazenda Pública, na pessoa do seu 

representante judicial, para, querendo, apresente impugnação, NO PRAZO 

DE 30 (TRINTA) DIAS, como incidente a estes próprios autos, nos termos 
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do artigo 535 do CPC. 2. Se apresentada impugnação ao cumprimento de 

sentença, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC. 3. Caso não seja apresentada impugnação ou haja 

concordância com o cálculo apresentado, voltem-me CONCLUSOS para 

fins de homologação do cálculo apresentado e expedição do respectivo 

precatório/requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11531 Nr: 835-34.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Avânia Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13548 Nr: 210-29.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Celma da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8370 Nr: 448-87.2007.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Matildes das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11538 Nr: 841-41.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nilza Alaides de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 11538) Vistos etc., De início, REVOGO a determinação de 

digitalização dos presentes autos, conforme orientação da 

Corregedoria-Geral de Justiça exarada na Correição realizada em 

16/03/2018. Em decisão fundamentada, o magistrado deixou de homologar 

o acordo e determinou: “(...) a) elaboração do cálculo pela Contadoria do 

Juízo; b) expedição de ofício requisitório de Precatório (créditos com valor 

superior ao maior benefício do regime geral de previdência social - Lei 

Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior ao maior benefício do 

regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c 

art. 1º, § 1º); c) intimação das partes do teor do ofício requisitório. Por fim, 

nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de 

ofício requisitório de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, 

incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010. (...)” Contudo, verifico que nos 

autos não há requerimento de cumprimento de sentença. Portanto, CHAMO 

O FEITO A ORDEM e determino a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para, 

querendo, ingressar com cumprimento de sentença, NO PRAZO 

IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS. Havendo manifestação, façam-me 

CONCLUSOS. Transcorrido o prazo “in albis”, AO ARQUIVO com as 

baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11535 Nr: 838-86.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: Paulo David Tosta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11872 Nr: 1173-08.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Devanir José de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50799 Nr: 618-73.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENILDO LOPES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12070 Nr: 1380-07.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcial Honorio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:OAB/MT 12.406-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de folhas 89, cujo teor segue transcrito: “Certifico em 

cumprimento ao mandado expedido pela MMª Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum desta Comarca, Cód.: 12070, VARA ÚNICA, que DEIXEI de CITAR 

MARCIAL HONORIO DA SILVA, que em diligencia no endereço indicado no 

r. mandado e por toda a rua e nos dois extremos, não consegui localizar o 

requerido, informo que dialoguei com vários moradores e não consegui 

obter informações, sendo que o mesmo encontra se em rumo incerto e 

não sabido. O Referido é verdade e dou fé. Branco – MT, 29/10/2018. 

CELSON BASSI CORREIA - Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11536 Nr: 839-71.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Elizeu Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13542 Nr: 204-22.2011.811.0052
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 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Kelen Cristina de Sene Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13541 Nr: 203-37.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Xavier Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54206 Nr: 2503-25.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuzenir de Almeida Tanazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

05/12/2018 às 12:45 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 1711-97.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimar Morelli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvison Barreto de Souza - 

OAB:MT - 23202-O, Marcio José da Silva - OAB:MT - 16225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45080 Nr: 1446-06.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Valdeni Neri de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40041 Nr: 819-36.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FERNANDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33435 Nr: 408-61.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingrid Emanuelle Gomes Toro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 
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finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39754 Nr: 696-38.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54221 Nr: 2516-24.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidia Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que designei audiência de conciliação para o dia 

05/12/2018 às 14: horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11528 Nr: 832-79.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Targa Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13540 Nr: 202-52.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 (Código 13540) Vistos etc., Dispõe o artigo 535, § 3º, do CPC/2015: “Art. 

535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS e nos próprios autos, impugnar a execução, 

podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as 

arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do 

tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o 

disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o 

pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.” 

(grifei) Por mais que Ente Público goza do prazo em dobro previsto no 

artigo 183 do CPC, trata-se de regra especial prevista especificamente 

para a Fazenda Pública. Por todo exposto, ACOLHO a preliminar invocada, 

NÃO CONHEÇO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, razão 

pela qual HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente, os 

quais fazem parte integrante desta decisão. EXPEÇA-SE, por intermédio do 

presidente do tribunal competente, precatório em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição 

Federal (artigo 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de 

pequeno valor, expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo para proceder o 

pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da 

entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 85, § 7º, do CPC/2015). P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13549 Nr: 211-14.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 
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obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36520 Nr: 589-28.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leda Terezinha Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11527 Nr: 831-94.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gonçalves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35351 Nr: 160-61.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Antonio dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54668 Nr: 2827-15.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36683 Nr: 637-84.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Keliton Elias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Código 36683

Vistos etc.,

Trata-se de pedido de majoração dos honorários periciais (ref.54), 

formulado pelo médico perito, Dr. Roberto Gomes de Azevedo, nomeado 

nestes autos (ref.45) para realizar pericia médica na requente.

O perito requerer que os horários arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos) 

reais sejam aumentados para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), pois 

menciona que esses valores são consolidados e aceitos pelas 

seguradoras.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

Considerando a complexidade da perícia, bem como o que dispõe o artigo 

2°, inciso III e parágrafo 4º da Resolução do CNJ n° 232/2016, AUMENTO 

os honorários periciais para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Por todo exposto:

1. DEFIRO o requerimento do perito (ref. 71) e AUMENTO os honorários 

periciais para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

2. INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via 

depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar nos autos, consignando que o mencionado depósito 

será de 50% (cinquenta por cento) do valor para início das atividades e o 

restante ao final quando da entrega do laudo pericial;

3. Proceda a Secretaria da Vara Única O AGENDAMENTO da perícia junto 

ao médico pero.

4. INTIMEM-SE as partes para comparecerem na perícia médica na data e 

horário fixados;

5. Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para 

JUNTADA DO LAUDO (art. 465 do CPC), com resposta aos quesitos já 

apresentados pelas partes e por este juízo e demais observações 

médicas sobre a invalidez permanente da parte autora;

6. Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes quando 

começará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem 

sobre o resultado da perícia.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54206 Nr: 2503-25.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuzenir de Almeida Tanazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54206 Vistos etc., (...) 1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. 2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para 

determinar que a ré SUSPENDA os descontos na sua conta bancária 

referente ao contrato de seguro (PREVISUL), sob pena de, em caso 

descumprimento, incidir multa diária no montante de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. 3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos 

do CPC). 5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a 

audiência conciliatória, e advirta as partes que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9078 Nr: 53-61.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Ferreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, DETERMINO:1)ATUALIZE-SE A CAPA DOS AUTOS, 

alterando o tipo de ação para a classe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, bem 

como para alterar o polo ativo da demanda, inserindo como polo ativo: 

APARECIDO FERREIRA DO NASCIMENTO; JOSÉ GONÇALVES DO 

NASCIMENTO e LUCIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO;2)Após a 

atualização do polo ativo, INTIME-SE a parte autora para, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, prestar esclarecimentos tanto em relação ao pedido de 

habilitação de Alexandre Gonçalves do Nascimento, quanto à ausência 

dos demais sucessores no pedido de habilitação.CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33856 Nr: 735-06.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemiro Fernandes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. 

ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. 

SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO 

CPC. RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS 

INDEVIDAMENTE: IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. (8) 

(...) 4. "À míngua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma 

de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título 

de benefício previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que 

devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para 

apuração da responsabilidade" (REsp 1350804/PR, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013 sob o regime do 

art. 543-C do CPC, DJe 28/06/2013) 5. Não é necessária a devolução das 

parcelas recebidas pela parte autora a título de beneficio previdenciário. 

Isso se dá em virtude do caráter alimentar do benefício previdenciário e em 

face do recebimento de boa-fé, o que torna a verba irrepetível. 

Precedentes. 6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no 

exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está 

isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 7. 

Apelação provida para anular a sentença e, prosseguindo no julgamento, 

julgar improcedente o pedido. [...] (APELAÇÃO CIVEL (AC) n. 

0054895-66.2015.4.01.9199, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA 

CATÃO, SÉTIMA TURMA – TRF – PRIMEIRA REGIÃO, julgado em 

01/03/2016, e-DJF1 DATA: 11/03/2016)” (grifei)Por todo exposto, 

INDEFIRO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, artigo 924, I e artigo 

925, todos do CPC/2015.Sem custas.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33144 Nr: 148-81.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Justino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. 

ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. 

SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO 

CPC. RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS 

INDEVIDAMENTE: IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. (8) 

(...) 4. "À míngua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma 

de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título 

de benefício previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que 

devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para 

apuração da responsabilidade" (REsp 1350804/PR, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013 sob o regime do 

art. 543-C do CPC, DJe 28/06/2013) 5. Não é necessária a devolução das 

parcelas recebidas pela parte autora a título de beneficio previdenciário. 

Isso se dá em virtude do caráter alimentar do benefício previdenciário e em 

face do recebimento de boa-fé, o que torna a verba irrepetível. 

Precedentes. 6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no 

exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está 

isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 7. 

Apelação provida para anular a sentença e, prosseguindo no julgamento, 

julgar improcedente o pedido. [...] (APELAÇÃO CIVEL (AC) n. 

0054895-66.2015.4.01.9199, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA 

CATÃO, SÉTIMA TURMA – TRF – PRIMEIRA REGIÃO, julgado em 

01/03/2016, e-DJF1 DATA: 11/03/2016)” (grifei)Por todo exposto, 

INDEFIRO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, artigo 924, I e artigo 

925, todos do CPC/2015.Sem custas.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13040 Nr: 881-86.2010.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Emília Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 978 de 1058



OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. 

ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. 

SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO 

CPC. RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS 

INDEVIDAMENTE: IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. (8) 

(...) 4. "À míngua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma 

de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título 

de benefício previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que 

devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para 

apuração da responsabilidade" (REsp 1350804/PR, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013 sob o regime do 

art. 543-C do CPC, DJe 28/06/2013) 5. Não é necessária a devolução das 

parcelas recebidas pela parte autora a título de beneficio previdenciário. 

Isso se dá em virtude do caráter alimentar do benefício previdenciário e em 

face do recebimento de boa-fé, o que torna a verba irrepetível. 

Precedentes. 6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no 

exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está 

isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 7. 

Apelação provida para anular a sentença e, prosseguindo no julgamento, 

julgar improcedente o pedido. [...] (APELAÇÃO CIVEL (AC) n. 

0054895-66.2015.4.01.9199, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA 

CATÃO, SÉTIMA TURMA – TRF – PRIMEIRA REGIÃO, julgado em 

01/03/2016, e-DJF1 DATA: 11/03/2016)” (grifei)Por todo exposto, 

INDEFIRO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, artigo 924, I e artigo 

925, todos do CPC/2015.Sem custas.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8953 Nr: 1005-74.2007.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Expedito Gomes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. 

ABANDONO DA CAUSA (ART. 267, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. 

SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 515, § 3º, DO 

CPC. RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS 

INDEVIDAMENTE: IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. (8) 

(...) 4. "À míngua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma 

de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título 

de benefício previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que 

devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para 

apuração da responsabilidade" (REsp 1350804/PR, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013 sob o regime do 

art. 543-C do CPC, DJe 28/06/2013) 5. Não é necessária a devolução das 

parcelas recebidas pela parte autora a título de beneficio previdenciário. 

Isso se dá em virtude do caráter alimentar do benefício previdenciário e em 

face do recebimento de boa-fé, o que torna a verba irrepetível. 

Precedentes. 6. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no 

exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), o INSS está 

isento das custas somente quando lei estadual específica prevê a 

isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e 

Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça 

Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça. 7. 

Apelação provida para anular a sentença e, prosseguindo no julgamento, 

julgar improcedente o pedido. [...] (APELAÇÃO CIVEL (AC) n. 

0054895-66.2015.4.01.9199, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA 

CATÃO, SÉTIMA TURMA – TRF – PRIMEIRA REGIÃO, julgado em 

01/03/2016, e-DJF1 DATA: 11/03/2016)” (grifei)Por todo exposto, 

INDEFIRO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, artigo 924, I e artigo 

925, todos do CPC/2015.Sem custas.P. I. C.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54221 Nr: 2516-24.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonidia Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC. 

2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar que a ré 

SUSPENDA os descontos na sua conta bancária referente ao contrato de 

seguro (PREVISUL), sob pena de, em caso descumprimento, incidir multa 

diária no montante de R$ 200,00 (duzentos) reais. 3) DEFIRO o pedido DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) 

DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos do CPC). 5) INTIME-SE a 

autora na pessoa do seu advogado, para a audiência conciliatória, e 

advirta as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 6) Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11539 Nr: 842-26.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Santana Silva Prade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 979 de 1058



observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14179 Nr: 841-70.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato - CRMV-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. da S. Barroso, Sirlei Almeida da Silva 

Barroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 14179

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo Conselho 

Regional de Medicina Veterinária/MT em desfavor de S.A da S. Barroso e 

Sirlei Almeida da Silva Barroso, todos devidamente qualificados nos autos.

 Inicialmente, foi determinada a intimação da parte exequente para 

proceder com o recolhimento das custas processuais (fls. 40/41), pois o 

magistrado à época entendeu que a parte exequente não tem isenção de 

tal ônus.

Intimada (fls.42/44), a parte exequente pugnou pela isenção de pagar as 

custas judiciais de distribuição.

 A inicial foi indeferida (fls. 48/19) em razão do não recolhimento das 

custas processuais.

A parte exequente (fls. 51/57) interpôs apelação ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região que negou seguimento à apelação do exequente 

contra a sentença que indeferiu a inicial por falta de pagamento das 

custas (fls.65/67).

Determinada a intimação da parte exequente acerca do retorno dos autos 

(fl. 69), estou quedou-se inerte (fl. 73).

Após, vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a inércia da parte exequente para dar andamento no feito, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do CPC.

 Sem condenação de custa e honorários advocatícios, pois não houve a 

formação necessária da triangularização processual.

 P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13371 Nr: 33-65.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sivirino Ferreira Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARÉ NOVAES - OAB:OAB/MT 19.946/O

 Código: 13371

 Vistos etc.,

Diante da manifestação da parte exequente (fls.153), INDEFIRO o pedido 

da parte executada de fl. 143 v°.

Por outro lado, DEFIRO a reunião do processo n° 1262-60.2011.8.11.0052 

nestes autos.

 Por todo exposto:

1. REMETAM-SE estes autos ao Distribuidor para apensar nestes autos o 

processo n° 1262-60.2011.8.11.0052.

2. Após, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51411 Nr: 854-25.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelvin Ferreira Torres, Neli Fri Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51782 Nr: 1045-70.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilson Nunes Merotte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50839 Nr: 631-72.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMA BARBOSA DE MORAIS,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51816 Nr: 1063-91.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Gustavo Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:MT - 20135/O, Jair Roberto Marques - OAB:8969-B/MT, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT 8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52994 Nr: 1728-10.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Regina de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 
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OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51986 Nr: 1161-76.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rakson Marim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52785 Nr: 1593-95.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germina da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para manifestarem-se no prazo legal, 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53339 Nr: 1961-07.2018.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Ferreira Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado do 

acusado para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31612 Nr: 70-24.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para informar nos autos, o n° da 

conta bancária para levantamento do valor depositado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11478 Nr: 773-91.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo de Oliveira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43603 Nr: 630-24.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Simão Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 43603Vistos etc.,(...) Verifico que no ofício da Secretaria de 

Saúde Municipal (ref.15) consta que para a parte autora adquirir os 

medicamentos Metotrexato 2,5 mg e o Hidroxicloroquina 400 mg, terá que 

se dirigir a famacêutica e preencher os formulários para fins de 

aquisição.Ademais, analisando os andamentos dos autos, constato que 

ainda não foi deferida a liminar, conforme mencinou a parte autora na 

manifestação de ref. 41. Portanto, não há, por hora, motivos para 

aplicação de multa ao Estado do Mato Grosso, ora requerido.Por todo 

exposto, INDEFIRO, por hora, o pedido de ref. 41 e DETERMINO que se 

INTIME a parte autora para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, informar 

acerca da solicitação dos fármacos ao Estado de Mato Grosso, conforme 

consta no ofício de ref. 15, sob pena de indeferimento da 

liminar.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11485 Nr: 782-53.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Luiz Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Danilo Pires Atala - OAB:6062/MT, Jorge Luiz 

Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 
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IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54702 Nr: 2846-21.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Gomes de Oliveira, Vinícius Gabriel 

Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O, Isabela Caroline Ferreira Machado - OAB:MT - 

21711-O

 Processo n.º 2846-21.2018.811.0052 – Código: 54702 Desta feita, 

entendo que a necessidade da custódia cautelar ainda resta demonstrada, 

não havendo nenhuma modificação substancialmente fática desde a data 

da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela qual INDEFIRO 

o pedido de liberdade, e MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA do acusado 

tal como foi lançada.No mais, dou por encerrada a instrução processual e 

abro VISTA sucessiva dos autos ao representante do Ministério Público e 

à defesa para, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS apresentarem Memoriais 

finais, conforme preceitua o art. 403, par. 3º do Código de Processo 

Penal.Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para prolatação de 

sentença.CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43240 Nr: 444-98.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Marques Pereira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 Processo nº 444-98.2017.811.0052 – Código 43240

Vistos etc.,

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 13 DE 

DEZEMBRO DE 2018, ÀS 15H30MIN, quando se procederá com a oitiva do 

PM Jonas Egues Júnior (testemunha).

Ademais, considerando que o acusado embora segregado, tem o direito 

de comparecer, de assistir e de presenciar os atos processuais, sob pena 

de nulidade absoluta, DETERMINO a expedição de ofício ao SGPEN – 

Superintendência de Gestão de Penitenciárias e Cadeias, para 

providenciar o comparecimento de Gilmar Marques Pereira Ramos 

(atualmente preso em Cáceres/MT), a esta Comarca de Rio Branco/MT, na 

data encimada.

Por conseguinte, em detrimento ao que foi certificado à ref. 120, NOMEIO, 

como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). CÁSSIA JORDANA RIBEIRO 

GUSMÃO MARQUES, OAB/MT n. 25084, para que atue como advogado(a) 

nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente 

da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e 

comparecer à audiência designada.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54698 Nr: 2843-66.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alesson Wellinton Pinheiro Rosa, Wagleyson 

Inácio Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Isis Alves Pacheco - 

OAB:MT - 24821-O

 Processo nº. 2843-66.2018.811.0052 – Código nº 54698

Vistos etc.,

Apresentada as respostas à acusação (refs. 44 e 60), na forma do artigo 

396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as 

causas de absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 05 

DE DEZEMRO DE 2018, ÀS 16H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

OFICIE-SE ao diretor da Cadeia Pública local, dando ciência da audiência 

designada neste juízo, para que conduza o recuperando à aludida 

solenidade.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 55098 Nr: 3071-41.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janderson Paiva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Cruz Furlanetto 

Garcia Barbosa - OAB:OAB-MT 13.607

 Processo nº 3071-41.2018.811.0052 – Código 55098

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento outrora aprazada para o 

dia 04 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 17H30MIN, devendo as partes serem 

intimadas nos termos da última decisão exarada.

 OFICIE-SE ao diretor da Cadeia Pública local, dando ciência da audiência 

designada neste Juízo, para que conduza o réu à aludida solenidade.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43675 Nr: 670-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Silva de Souza, Luiz Henrique 
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Ferreira Xavier, Rodrigo Toló de Paula, Guilhermo Henrique Souza Viana, 

Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11.443 MT, 

Fábio de Sá Pereira - OAB:5286, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 

13290-A, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, ROBSON DOS REIS 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.991/O

 Processo nº 670-06.2017.811.0052 – Código 43675

Vistos.

 A fim de garantir o contraditório, vista ao MP para que se manifeste 

acerca dos Embargos de Declaração de ref. 345.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40185 Nr: 888-68.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marcia Magda Domiciano, EADR, ECDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Oliveira Robatini, Elizia Magda 

Domiciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 888-68.2016.811.0052 - Código 40185

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de ref. 82.

PROCEDA-SE consulta ao INFOJUD requisitando o endereço da parte 

requerida e se diverso, CITE-SE o requerido para contestar a presente 

ação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Com a citação, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO, 

a qual será realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser intimado o 

requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência –art. 334 e 

§§, CPC/2015.

INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, e advirta 

as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado.

Caso o endereço seja idêntico ao já apresentado, intime-se a parte autora 

para se manifestar.

Após, DÊ-SE vista ao Ministério Público para o mesmo desiderato.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43240 Nr: 444-98.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Marques Pereira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O

 Processo nº 444-98.2017.811.0052 – Código 43240

Vistos, etc..

Em detida análise, considerando o que foi certificado às fls. 104, 

DETERMINO a intimação pessoal do réu para que informe se tem 

condições financeiras de constituir causídico ou, diante de 

hipossuficiência financeira, externar seu desejo de ser patrocinado por 

defensor dativo neste feito, devendo o Sr. meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52406 Nr: 1369-60.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52373 Nr: 1347-02.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Catia de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 
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juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53037 Nr: 1751-53.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Negrini Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53033 Nr: 1747-16.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49525 Nr: 10-75.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE OLIVEIRA MANEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13 431-B

 Vistos etc.,

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será encerrada a 

instrução probatória.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 52564 Nr: 1467-45.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivea Rodrigues Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52553 Nr: 1457-98.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelson Moreira de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52546 Nr: 1450-09.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Maiza Pereira Neves de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52545 Nr: 1449-24.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52276 Nr: 1314-12.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmir de Jesus Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52276)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC. FIXO 

PRAZO DE 10MIN. DE TOLERÂNCIA no horário de comparecimento das 

partes e de seu advogado à audiência que será designada.FIXO PRAZO 

DE 10MIN. DE TOLERÂNCIA no horário de comparecimento das partes e de 

seu advogado à audiência que será designada.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC;

6. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52541 Nr: 1445-84.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doraci Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52526 Nr: 1434-55.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisiane de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 
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Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52484 Nr: 1413-79.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Padilho Colaço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52482 Nr: 1412-94.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilza Colaço de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31226 Nr: 1088-17.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Antonio da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Diante do exposto, INDEFIRO o requerido pela defesa às refs. 102/103.

 1- INTIME-SE a defesa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste em relação ao cálculo de ref. 114.

2- Após, à conclusão.

Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 52451 Nr: 1393-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52450 Nr: 1392-06.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseny Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52428 Nr: 1378-22.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilha Emiliano Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52405 Nr: 1368-75.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52552 Nr: 1456-16.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber Inácio Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52301 Nr: 1318-49.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Lemes Netto, Rosimar Teotonio, 

Elisangela Lemos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.FIXO 

PRAZO DE 10MIN. DE TOLERÂNCIA no horário de comparecimento das 

partes e de seu advogado à audiência que será designada.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC;

6. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52550 Nr: 1454-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilma Maria dos Santos Mamedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 
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Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52549 Nr: 1453-61.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52548 Nr: 1452-76.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52409 Nr: 1372-15.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Martins Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 
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homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52408 Nr: 1371-30.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52547 Nr: 1451-91.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Regina Cordeiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52531 Nr: 1437-10.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela dos Santos Silva Preisigke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 
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juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52461 Nr: 1397-28.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tania Maria de Souza Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52413 Nr: 1375-67.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52543 Nr: 1447-54.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildo Mendes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 
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ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52533 Nr: 1438-92.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celi Maria dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53031 Nr: 1745-46.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemeire Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52567 Nr: 1469-15.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria D’Anunciação de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 
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prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52565 Nr: 1468-30.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucivan Bispo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52544 Nr: 1448-39.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igor Mamedes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52499 Nr: 1422-41.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
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(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52319 Nr: 1327-11.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52319)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC. FIXO 

PRAZO DE 10MIN. DE TOLERÂNCIA no horário de comparecimento das 

partes e de seu advogado à audiência que será designada.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC;

6. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52353 Nr: 1340-10.2018.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olecir Viana Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 497, I, do CPC, e 

homologo os cálculos apresentados pela parte autora, e declaro líquida a 

execução, em favor da parte exequente, no valor principal indicado na 

inicial, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês na data do efetivo pagamento, na forma da 

lei.DISPOSIÇÕES FINAIS:1)Defiro os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA2)INTIME-SE A PARTE EXECUTADA, por meio de seu advogado 

ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de pagamento de multa e 

honorários advocatícios, cada um no montante de 10% sobre o total, e 

prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do CPC.3)Faça consignar que, 

decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos 

termos do artigo 525 do CPC.4)Transcorrido o prazo para apresentação 

de impugnação, sem manifestação da parte requerida, INTIME-SE a parte 

autora, para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, juntar o cálculo 

atualizado;5)Juntado o cálculo atualizado, DETERMINO que seja oficiado à 

2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, com referência ao processo cautelar 

inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja habilitado o crédito da parte 

exequente, visando posterior levantamento do VALOR CONSTANTE NA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do montante bloqueado da 

empresa executada, bem como transferido para conta judicial deste Juízo. 

Encaminhe-se cópia desta sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente. 6)Não 

j u n t a d o  o s  c á l c u l o s  p e l a  p a r t e  a u t o r a ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52235 Nr: 1290-81.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Barreto de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI – 

NOROESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 52235)

Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC;

6. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52348 Nr: 1338-40.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Euza Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT, Antonio Xavier de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Muniz Pontes - OAB:MT - 

71402-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO JURÍDICO 

ADMINISTRATIVO c.c COBRANÇA DE VALORES proposta por EUZA 

BATISTA DE OLIVEIRA em desfavor do MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/MT e 

ANTÔNIO XAVIER ARAÚJO, ambos qualificados.

 1) RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC/2015.

2) DEFIRO o pedido de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do artigo 98 e 99, 

§ 3º do CPC/2015.

3) CITE-SE a parte requerida, na pessoa do seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para responder a peça inicial, NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (artigos 335 e 183, ambos do CPC).

4) Apresentada a contestação, INTIME-SE a parte autora para, querendo, 

impugná-la, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 5) Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38981 Nr: 352-57.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Donizete Venancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Lidio Alves dos Santos 

- OAB:20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 Código 38981

Vistos etc.,

Diante da manifestação da parte requerida (ref. 60), INTIME-SE a parte 

autora para, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, se manifestar, sob pena de 

concordância tácita.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52252 Nr: 1300-28.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani de Oliveira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 52252

Vistos etc.,

Verifico que a parte autora requereu os benefícios da gratuidade da 

justiça, contudo não houve a juntada da declaração de hipossuficiência 

econômica firmada pela parte, bem como não consta na procuração 

outorgada ao advogado cláusula específica que confira poderes para 

assinar a declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do que 

dispõe o artigo 105 do CPC.

Portanto, nos termos do que dispõe o artigo 321 do CPC, INTIME-SE A 

PARTE AUTORA para, alternativamente, NO PRAZO DE 15 DIAS: a) juntar 

a declaração de hipossuficiência econômica assinada de próprio punho; 

b) proceda a juntada de procuração com cláusula específica que confira 

poderes ao advogado constituído; ou c) recolha ou complemente as 

custas processuais.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, caso 

autor não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34161 Nr: 968-03.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente para manifestar-se no prazo legal, 

acerca da certidão de folhas 91, cujo teor segue transcrito: “Certifico e 

dou fé que, o benefício previdenciário da parte requerente já foi 

implantado, conforme Ofício juntada às folhas 91”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33931 Nr: 795-76.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes de Souza, João Batista da Cruz, 

Francisco de Assis de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 795-76.2014.811.0052 – Código 33931

Vistos etc.,

Considerando a idade avançada e o estado debilitado de saúde do réu 

JOSÉ LOPES DE SOUZA, defiro parcialmente o pleito da defesa de ref. 90, 

pelo que REVOGO as medidas cautelares impostas a ele às fls. 222 a 225.

Os demais requerimentos serão analisados quando da prolatação da 

sentença.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34161 Nr: 968-03.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o benefício previdenciário da parte requerente já 

foi implantado, conforme Ofício juntada às folhas 91.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10723 Nr: 156-34.2009.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Ricardo da Silva, Marcos Rogério Ribeiro 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Leandro Willian Desto Ribeiro - OAB:MT - 15.332

 Processo nº. 156-34.2009.811.0052 – Código: 10723 Vistos etc., Trata-se 

de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, com base no Inquérito Policial n° 003/2009/DMPJCRB/MT, em 

face de PAULO RICARDO DA SILVA, CLAUDINEI RIBEIRO DA SILVA e 

MARCOS ROGÉRIO RIBEIRO, qualificado nos autos, imputando a prática 

dos crimes capitulados no artigo. 155 § 4º, I e IV do Código Penal. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. De proêmio, ressalto que incidiu no caso sub judice a prescrição 
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da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública, que pode e deve 

ser reconhecida de ofício pelo Magistrado, a teor do que dispõe o art. 61, 

do Código de Processo Penal. Com efeito, dispõe o art. 109, do Código 

Penal, in verbis: Feitas as considerações preliminares, verifica-se da 

análise do caso concreto que a denúncia foi recebida 10 de Março de 

2009, estando, portanto, entre a data do recebimento da denúncia e da 

data de hoje já se passaram mais de 09 (nove) anos. Além disso, temos 

que observar que o artigo 115 do Código Penal dita que: “Art. 115. São 

reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao 

tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, 

maior de 70 (setenta) ano.” Compulsando os autos com vagar, verifica-se 

que transcorreu lapso temporal superior ao previsto no artigo 109, inciso 

III, do Código Penal, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva estatal. Diante de tais constatações, entendo 

desnecessária a análise do mérito uma vez que reconhecida a prescrição 

e julgo por sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu PAULO RICARDO 

DA SILVA, com fundamento nos artigos 107, IV e 109, III ambos do Código 

Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. DETERMINO o 

prosseguimento do feito em relação ao réu MARCOS ROGÉRIO RIBEIRO DE 

SOUZA. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11537 Nr: 840-56.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Simone Ursolino dos Santos Vittorazzi Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 (Código 11537) Vistos etc., Analisando os cálculos apresentados tanto 

pela parte exequente e quanto pela parte executada, verifico que assiste 

razão à impugnante quanto ao excesso de execução e por essa razão 

CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALEMTEN PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015. Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015). P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52230 Nr: 1286-44.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Maria de Jesus Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os 

requisitos essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não 

vislumbrar, por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 

332 e ss, CPC);

2. DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

 3. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte requerida com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do art. 334 e §§, CPC.

4. CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

5. O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC;

6. DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, 

inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13547 Nr: 209-44.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36015 Nr: 408-27.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Tetlaff Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:OAB/MT 14.315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Código 36015
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Vistos etc.,

Trata-se de pedido de majoração dos honorários periciais (ref.56), 

formulado pelo médico perito, Dr. Roberto Gomes de Azevedo, nomeado 

nestes autos (ref.43) para realizar pericia médica na requente.

O perito requerer que os horários arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos) 

reais sejam aumentados para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), pois 

menciona que esses valores são consolidados e aceitos pelas 

seguradoras.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

Considerando a complexidade da perícia, bem como o que dispõe o artigo 

2°, inciso III e parágrafo 4º da Resolução do CNJ n° 232/2016, AUMENTO 

os honorários periciais para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Por todo exposto:

1. DEFIRO o requerimento do perito e AUMENTO os honorários periciais 

para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

2. INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via 

depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar nos autos, consignando que o mencionado depósito 

será de 50% (cinquenta por cento) do valor para início das atividades e o 

restante ao final quando da entrega do laudo pericial;

3. Proceda a Secretaria da Vara Única O AGENDAMENTO da perícia junto 

ao médico perito.

4. INTIMEM-SE as partes para comparecerem na perícia médica na data e 

horário fixados;

5. Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para 

JUNTADA DO LAUDO (art. 465 do CPC), com resposta aos quesitos já 

apresentados pelas partes e por este juízo e demais observações 

médicas sobre a invalidez permanente da parte autora;

6. Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes quando 

começará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem 

sobre o resultado da perícia.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13555 Nr: 217-21.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Fernandes de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52256 Nr: 1303-80.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Cassemiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Larissa Clippel Candeias Cassemiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 52256 Vistos etc., (...) Desta forma, não vislumbro a prova 

inequívoca das alegações a possibilitar a antecipação dos efeitos da 

tutela, de modo que INDEFIRO o pedido de exoneração dos alimentos em 

sede de tutela antecipada, por ora. No mais, sem prejuízo das diligências 

encimadas, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU 

DE MEDIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador ou mediador da 

Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

intimado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência 

–art. 334 e §§, CPC/2015. CITE-SE A PARTE REQUERIDA e INTIME-SE o 

autor na pessoa do seu advogado, para a audiência, e advirta as partes 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, bem como que as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos. Não obtida a autocomposição, sairá a 

parte requerida devidamente intimada para a apresentação de 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos 

como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora 

(art. 344 do CPC). Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial 

de Justiça indagar a parte requerida sobre a possibilidade de constituir 

advogado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11523 Nr: 827-57.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel Sebastião Tenorio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - 

OAB:6062/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, Silvano 

Coleta de Almeida - OAB:13554/MT

 (Código 11523)

Vistos etc.,

Considerando a apresentação de impugnação ao cumprimento de 

sentença, e em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e 

da ampla defesa, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que no PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, querendo, manifeste-se acerca da impugnação 

apresentada, com fundamento no artigo 10 do CPC.

Após, voltem-me CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11521 Nr: 815-43.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdir Albino de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 (Código 11521) Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte 

exequente e quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à 

impugnante quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO 

a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 
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PARCIALEMTEN PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015. 

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015). P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13556 Nr: 218-06.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Néliton da Silva Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19353, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Pires Atala - 

OAB:6062/MT, Élida Mottinha Silva - OAB:OAB/MT 13.138, Jorge Luiz 

Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, Sandra Valente Siqueira de Lima - 

OAB:OAB/MT 11.812

 (Código 13556) Vistos etc., Trata-se de Impugnação oposta pelo 

MUNICÍPIO DE LAMBARI D’OESTE em relação ao cumprimento de sentença, 

apontado: Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte 

exequente e quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à 

impugnante quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO 

a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALEMTEN PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015. 

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015). P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11543 Nr: 816-28.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Rosa Venâncio Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miragla Jaudy - OAB:OAB/MT Nº 6.735

 (Código 11543) Vistos etc., Analisando os cálculos apresentados tanto 

pela parte exequente e quanto pela parte executada, verifico que assiste 

razão à impugnante quanto ao excesso de execução e por essa razão 

CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALEMTEN PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015. 

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015). P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53441 Nr: 2035-61.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuzo José de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) 1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC. 

2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar que a ré 

SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo em questão (contrato 

nº 550733119), sob pena de, em caso descumprimento, incidir multa diária 

no montante de R$ 200,00 (duzentos) reais. 3) DEFIRO o pedido DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) 

DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos do CPC). 5) INTIME-SE a 

autora na pessoa do seu advogado, para a audiência conciliatória, e 

advirta as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, bem como que as partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 6) Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). 8) FIXO TOLERÂNCIA DE 10MIN. de atraso 

para início da audiência de conciliação. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11525 Nr: 829-27.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Adir de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11545 Nr: 818-95.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Alaides Ramos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miragla Jaudy - OAB:OAB/MT Nº 6.735

 Trata-se de ação de conhecimento em que as partes requereram 

homologação de acordo extrajudicial.Em decisão fundamentada, o 

magistrado deixou de homologar o acordo e determinou: “(...) a) 

elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) expedição de ofício 

requisitório de Precatório (créditos com valor superior ao maior benefício 

do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º 

c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor 

igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de previdência social - 

Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) intimação das partes 

do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas 

partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório de Precatório, a 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e 

II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010/Requisições de Pequeno 

Valor – RPV, a entrega/envio da requisição à autoridade citada para a 

causa para que pague no prazo máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) 

meses, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do credor/exequente ou depósito na Conta Única vinculado ao 

processo em epígrafe, cujo desatendimento resultará no imediato 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública – CF, art. 100; CPC, art. 730, 

incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010. (...)”Contudo, verifico que nos autos não há requerimento de 

cumprimento de sentença. Portanto, CHAMO O FEITO A ORDEM e 

determino a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para, querendo, ingressar com 

cumprimento de sentença, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) 

DIAS.Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.Transcorrido o 

prazo “in albis”, AO ARQUIVO com as baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11546 Nr: 819-80.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Custódia de Assunção Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11522 Nr: 826-72.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ailton Almeida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Alessandra Gouvêa de Vasconcellos - 

OAB:9023/MT, Danilo Pires Atala - OAB:6062/MT, Lázaro José 

Gomes Júnior - OAB:MT - 8.194-A

 Trata-se de ação de conhecimento em que as partes requereram 

homologação de acordo extrajudicial.Em decisão fundamentada, o 

magistrado deixou de homologar o acordo e determinou: “(...) a) 

elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) expedição de ofício 

requisitório de Precatório (créditos com valor superior ao maior benefício 

do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º 

c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor 

igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de previdência social - 

Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) intimação das partes 

do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas 

partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório de Precatório, a 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e 

II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010/Requisições de Pequeno 

Valor – RPV, a entrega/envio da requisição à autoridade citada para a 

causa para que pague no prazo máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) 

meses, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do credor/exequente ou depósito na Conta Única vinculado ao 

processo em epígrafe, cujo desatendimento resultará no imediato 

sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública – CF, art. 100; CPC, art. 730, 
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incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010. (...)”Contudo, verifico que nos autos não há requerimento de 

cumprimento de sentença. Portanto, CHAMO O FEITO A ORDEM e 

determino a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para, querendo, ingressar com 

cumprimento de sentença, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) 

DIAS.Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.Transcorrido o 

prazo “in albis”, AO ARQUIVO com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11532 Nr: 836-19.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Gomes Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miragla Jaudy - OAB:OAB/MT Nº 6.735

 (Código nº 11532)

Vistos etc.,

Trata-se de ação de conhecimento em que as partes requereram 

homologação de acordo extrajudicial.

Em decisão fundamentada, o magistrado deixou de homologar o acordo e 

determinou:

 “(...) a) elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo; b) expedição de 

ofício requisitório de Precatório (créditos com valor superior ao maior 

benefício do regime geral de previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, 

art. 4º c/c art. 1º, § 1º)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos 

com valor igual ou inferior ao maior benefício do regime geral de 

previdência social - Lei Municipal n. 373/2010, art. 4º c/c art. 1º, § 1º); c) 

intimação das partes do teor do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado 

ou requerido pelas partes, DETERMINO, porque trato de ofício requisitório 

de Precatório, a remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso – CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, 

arts. 535, § 3º, I e II, 910, caput e §§, Lei Municipal n. 

373/2010/Requisições de Pequeno Valor – RPV, a entrega/envio da 

requisição à autoridade citada para a causa para que pague no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias/2 (dois) meses, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do credor/exequente 

ou depósito na Conta Única vinculado ao processo em epígrafe, cujo 

desatendimento resultará no imediato sequestro do numerário suficiente 

ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública – 

CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II/NCPC, arts. 535, § 3º, I e II, 910, 

caput e §§, Lei Municipal n. 373/2010. (...)”

Contudo, verifico que nos autos não há requerimento de cumprimento de 

sentença. Portanto, CHAMO O FEITO A ORDEM e determino a INTIMAÇÃO 

da parte AUTORA para, querendo, ingressar com cumprimento de 

sentença, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 30 (TRINTA) DIAS.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11526 Nr: 830-12.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo de Araujo Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 (Código nº 11526) Vistos etc., Contudo, verifico que a decisão não 

reabriu prazo para que a Fazenda Pública apresentasse impugnação ao 

cumprimento de sentença, o que poderia, em tese, causar prejuízo ao 

erário público. A jurisprudência pátria entende que a não homologação de 

acordo justifica a retomada da fase de cumprimento de sentença e a 

reabertura do prazo para a impugnação, conforme julgado abaixo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO 

NÃO HOMOLOGADO. REABERTURA DE PRAZO. POSSIBILIDADE. Ausente 

homologação judicial do acordo entre as partes, justifica-se a retomada da 

fase de cumprimento de sentença e a reabertura do prazo para 

impugnação. (Agravo de Instrumento Nº 70064478936, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado 

em 05/05/2015). Por todo exposto, CHAMO O FEITO A ORDEM para 

REABRIR O PRAZO para a impugnação ao cumprimento de sentença e 

DETERMINO: 1. A INTIMAÇÃO da Fazenda Pública, na pessoa do seu 

representante judicial, para, querendo, apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos, nos termos do 

artigo 535 do CPC. 2. Se apresentada impugnação ao cumprimento de 

sentença, CERTIFIQUE-SE a tempestividade, e em respeito aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, INTIME-SE a parte 

EXEQUENTE para que no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, querendo, 

manifeste-se acerca da impugnação apresentada, com fundamento no 

artigo 10 do CPC. 3. Caso não seja apresentada impugnação ou haja 

concordância com o cálculo apresentado, voltem-me CONCLUSOS para 

fins de homologação do cálculo apresentado e expedição do respectivo 

precatório/requisição de pequeno valor. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11534 Nr: 856-10.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gilson Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11520 Nr: 814-58.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Bartolomeu de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19353, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 
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quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32368 Nr: 828-03.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olegário Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº 828-03.2013.811.0052 – Código 32368

Vistos etc.,

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência de justificação outrora aprazada para o dia 20 DE 

FEVEREIRO DE 2019, ÀS 14H00MIN, devendo as partes serem intimadas 

nos termos da última decisão exarada.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48707 Nr: 3279-59.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Fernandes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, devidamente intimada para quitar o débito 

e/ou apresentar sua impugnação, deixou transcorrer os prazos “in albis”.

Diante do inadimplemento e da ausência de impugnação, a parte 

autora/exequente requereu a incidência, sob o montante da condenação, 

de multa e dos honorários advocatícios, cada um no montante de 10% 

(dez por cento).

Ao final, requereu a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco/AC, 

por meio de carta precatória, para que seja disponibilizado o valor devido 

para a quitação total do débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, razão 

pela qual determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito da parte exequente, visando posterior levantamento do 

VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do 

montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para 

conta judicial deste Juízo.

Encaminhe-se cópia da sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48586 Nr: 3220-71.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, devidamente intimada para quitar o débito 

e/ou apresentar sua impugnação, deixou transcorrer os prazos “in albis”.

Diante do inadimplemento e da ausência de impugnação, a parte 

autora/exequente requereu a incidência, sob o montante da condenação, 

de multa e dos honorários advocatícios, cada um no montante de 10% 

(dez por cento).

Ao final, requereu a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco/AC, 

por meio de carta precatória, para que seja disponibilizado o valor devido 

para a quitação total do débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, razão 

pela qual determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito da parte exequente, visando posterior levantamento do 

VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do 

montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para 

conta judicial deste Juízo.

Encaminhe-se cópia da sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48585 Nr: 3219-86.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 
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OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, devidamente intimada para quitar o débito 

e/ou apresentar sua impugnação, deixou transcorrer os prazos “in albis”.

Diante do inadimplemento e da ausência de impugnação, a parte 

autora/exequente requereu a incidência, sob o montante da condenação, 

de multa e dos honorários advocatícios, cada um no montante de 10% 

(dez por cento).

Ao final, requereu a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco/AC, 

por meio de carta precatória, para que seja disponibilizado o valor devido 

para a quitação total do débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, razão 

pela qual determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito da parte exequente, visando posterior levantamento do 

VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do 

montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para 

conta judicial deste Juízo.

Encaminhe-se cópia da sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48584 Nr: 3218-04.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Fernandes de Lima souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, devidamente intimada para quitar o débito 

e/ou apresentar sua impugnação, deixou transcorrer os prazos “in albis”.

Diante do inadimplemento e da ausência de impugnação, a parte 

autora/exequente requereu a incidência, sob o montante da condenação, 

de multa e dos honorários advocatícios, cada um no montante de 10% 

(dez por cento).

Ao final, requereu a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco/AC, 

por meio de carta precatória, para que seja disponibilizado o valor devido 

para a quitação total do débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, razão 

pela qual determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito da parte exequente, visando posterior levantamento do 

VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do 

montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para 

conta judicial deste Juízo.

Encaminhe-se cópia da sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48581 Nr: 3215-49.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercílio Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, devidamente intimada para quitar o débito 

e/ou apresentar sua impugnação, deixou transcorrer os prazos “in albis”.

Diante do inadimplemento e da ausência de impugnação, a parte 

autora/exequente requereu a incidência, sob o montante da condenação, 

de multa e dos honorários advocatícios, cada um no montante de 10% 

(dez por cento).

Ao final, requereu a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco/AC, 

por meio de carta precatória, para que seja disponibilizado o valor devido 

para a quitação total do débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, razão 

pela qual determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito da parte exequente, visando posterior levantamento do 

VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do 

montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para 

conta judicial deste Juízo.

Encaminhe-se cópia da sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48538 Nr: 3184-29.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lecir Croneu de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA, Carlos Nataniel 

Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 
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Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, devidamente intimada para quitar o débito 

e/ou apresentar sua impugnação, deixou transcorrer os prazos “in albis”.

Diante do inadimplemento e da ausência de impugnação, a parte 

autora/exequente requereu a incidência, sob o montante da condenação, 

de multa e dos honorários advocatícios, cada um no montante de 10% 

(dez por cento).

Ao final, requereu a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco/AC, 

por meio de carta precatória, para que seja disponibilizado o valor devido 

para a quitação total do débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, razão 

pela qual determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito da parte exequente, visando posterior levantamento do 

VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do 

montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para 

conta judicial deste Juízo.

Encaminhe-se cópia da sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48533 Nr: 3179-07.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenildo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA, Carlos Nataniel 

Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, devidamente intimada para quitar o débito 

e/ou apresentar sua impugnação, deixou transcorrer os prazos “in albis”.

Diante do inadimplemento e da ausência de impugnação, a parte 

autora/exequente requereu a incidência, sob o montante da condenação, 

de multa e dos honorários advocatícios, cada um no montante de 10% 

(dez por cento).

Ao final, requereu a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco/AC, 

por meio de carta precatória, para que seja disponibilizado o valor devido 

para a quitação total do débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, razão 

pela qual determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito da parte exequente, visando posterior levantamento do 

VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do 

montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para 

conta judicial deste Juízo.

Encaminhe-se cópia da sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46076 Nr: 1931-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleves Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, devidamente intimada para quitar o débito 

e/ou apresentar sua impugnação, deixou transcorrer os prazos “in albis”.

Diante do inadimplemento e da ausência de impugnação, a parte 

autora/exequente requereu a incidência, sob o montante da condenação, 

de multa e dos honorários advocatícios, cada um no montante de 10% 

(dez por cento).

Ao final, requereu a remessa de requisição à Comarca de Rio Branco/AC, 

por meio de carta precatória, para que seja disponibilizado o valor devido 

para a quitação total do débito.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

De acordo com decisão interlocutória constante nos autos do incidente 

processual n. 0005902-34.2017.8.01.0001, depois de efetivada a 

liquidação e encerrado o cumprimento de sentença, competirá ao juízo 

onde se processou a liquidação e o cumprimento postular ao juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC a liberação dos valores, que 

será feita por meio de transferência de valores para o juízo solicitante, a 

quem competirá o pagamento final.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, razão 

pela qual determino que seja oficiado à 2ª Vara Cível de Rio Branco/AC, 

processo cautelar inominado nº 0005669-76.2013.8.01.0001 principal – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0800224-44.2013.8.01.0001, para que seja 

habilitado o crédito da parte exequente, visando posterior levantamento do 

VALOR CONSTANTE NA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA do 

montante bloqueado da empresa executada, bem como transferido para 

conta judicial deste Juízo.

Encaminhe-se cópia da sentença que julgou a liquidação, bem como da 

memória de cálculo apresentada pela parte autora/exequente.

 CUMPRA-SE.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11486 Nr: 783-38.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelino Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 
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Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11529 Nr: 833-64.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Carvalho de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Alessandra Gouvêa de Vasconcellos - 

OAB:9023/MT, Lázaro José Gomes Júnior - OAB:MT - 8.194-A

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11524 Nr: 828-42.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Levino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46074 Nr: 1930-21.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lucídio Jesus de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattew Merril

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O, César Luiz Branicio da Silva - OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 Vistos etc.,

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze), sob pena de extinção.

Cumpra-se.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46081 Nr: 1935-43.2017.811.0052

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rute Vicente de Assis Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Teixeira 

Rodrigues - OAB:OAB/AC 3406, Danny Fabricio Cabral Gomes - 

OAB:OAB 6337/MS, Elizabeth Cerqueira Costa - OAB:OAB 13066/ES, 

Horst Vilmar Fuchs - OAB:OAB/ES 12529, Marina Belandi Scheffer - 

OAB:OAB/AC 3232, Roberto Duarte Junior - OAB:OAB/AC 2485, 

Vinicius de Figueiredo Teixeira - OAB:OAB 19680 DF, Wilson 

Furtado Roberto - OAB:OAB 12189/PB

 4) Transcorrido os prazos acima, INTIME-SE a parte autora, para, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestar.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11544 Nr: 817-13.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luisa Martins da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada, que ficam 

fazendo parte integrante desta decisão. Tendo em vista que houve 

necessidade da apresentação de impugnação para discussão da matéria, 

CONDENO a parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, 

do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça 

gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11541 Nr: 844-93.2009.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eunice Bezerra de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, HSBC Bank 

Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Analisando os cálculos apresentados tanto pela parte exequente e 

quanto pela parte executada, verifico que assiste razão à impugnante 

quanto ao excesso de execução e por essa razão CONHEÇO a 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos apresentados pela 

parte executada, conforme memória de cálculo apresentada no corpo da 

impugnação ao cumprimento de sentença, que ficam fazendo parte 

integrante desta decisão. Tendo em vista que houve necessidade da 

apresentação de impugnação para discussão da matéria, CONDENO a 

parte exequente/impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). 

Não obstante, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 

535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, 

expeça-se a RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, NO PRAZO DE 2 (DOIS) MESES contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente (artigo 535, § 3ª, II, CPC/2015).P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32825 Nr: 1275-88.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nilton Vallerá Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 1275-88.2013.811.0052 – Código: 32825

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de JOSÉ NILTON VALLERÁ CAETANO.

 Juntados os relatórios de atividades (refs. 2, 3, 13 e 36), o MP 

manifestou-se pela extinção da pena (ref. 40).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, com base no artigo 202 

da Lei de Execução Penal, DECLARO EXTINTA A PUNILIBIDADE do 

reeducando JOSÉ NILTON VALLERÁ CAETANO.

Transitada em julgado, oficie-se ao TRE, ao Gerente de Informação Cível e 

Criminal e ao Papiloscopista da Polícia Federal, comunicando o 

cumprimento integral da pena.

OFICIE-SE à Secretaria Municipal de Assistência Social de Lambari 

D’Oeste, comunicando a extinção da pena do reeducando.

Após, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45511 Nr: 1675-63.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estevão Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo n.º 1675-63.2017.811.0052 – Código: 45511

Vistos, etc..

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de ESTEVÃO ANTÔNIO DA SILVA.

Tendo em vista que a sentença transitou em julgado para a acusação no 

dia 03 de setembro de 2014, que a pretensão executória da pena imposta 

prescreve em 03 (três) anos, bem como que, até o momento, o 

reeducando não deu início ao cumprimento da pena, DETERMINO a 

remessa dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que se manifeste quanto 

à eventual Prescrição de Pretensão Executória da Pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44280 Nr: 982-79.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leônidas Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo n.º 982-79.2017.811.0052 – Código: 44280

Vistos, etc..

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de LEÔNIDAS NASCIMENTO DA SILVA.

Em sentença condenatória, a pena privativa de liberdade, fixada em 06 

(seis) meses de detenção, foi alterada por uma pena restritiva de direitos, 

consistente em prestação de serviços à comunidade.

 À ref. 21, a defesa requereu a alteração da pena pecuniária para 

limitação de final de semana ou interdição temporária de direitos, alegando 

que, em razão de grave enfermidade, o reeducando está tendo muitos 

gastos com medicamentos, o que impossibilita o cumprimento da pena.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO foi favorável ao pleito da 

defesa (ref. 21).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
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A respeito do pedido da defesa, prevê a Lei de Execuções Penais:

Art. 116. O Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a 

requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do 

condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem.

Tendo em vista que a defesa do recuperando demonstrou que ele passa 

por problemas de saúde, o que gera gastos com tratamento, é viável a 

alteração da modalidade de pena restritiva de direito, de forma que 

ALTERO A PENA PECUNIÁRIA PARA INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE 

DIREITOS, consistente em SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR, 

pelo prazo de 06 (seis) meses.

1- INTIME-SE o reeducando para que, no prazo de 05 (dias), entregue na 

secretaria da vara sua Carteira Nacional de Habilitação;

2- OFICIE-SE ao Detran, à Polícia Militar e à Polícia Civil, comunicando-os 

desta decisão;

3- Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32010 Nr: 471-23.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josivaldo da Silva Norato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Assim, diante do descumprimento de uma das condições do regime 

semiaberto, está demonstrado que o reeducando não se adaptou ao 

regime que se encontrava, pelo que, nada resta, senão, determinar a 

regressão de regime de cumprimento de pena.Isto posto, com fundamento 

nos artigos. 118, inciso I, primeira parte, c/c 50, inciso V e 52, todos da Lei 

de Execução Penal, DECRETO A REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME DE 

PENA DE JOSIVALDO DA SILVA NORATO, transferindo-o do 

SEMIABERTO PARA O FECHADO, mantendo-o sob a custódia estatal.1- 

DETERMINO a escrivania que proceda ao cálculo de pena do reeducando, 

observando a data do cumprimento de prisão.2- Por fim, EXPEÇA-SE a 

certidão de nomeação, nos termos do determinado em audiência de 

justificação (ref. 31).3- INTIME-SE o reeducando desta decisão. 4- 

Realizado novo cálculo, intime-se a defesa e dê-se vista ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem.5- Ciência ao MP.Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43224 Nr: 436-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo n.º 451-90.2017.811.0052 – Código: 43247

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

DAMIÃO JACINTO DA SILVA, condenado às penas objetos desta 

execução.

Realizado o cálculo de pena (ref. 89), tanto a defesa (ref. 96), como o 

MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 99), manifestaram-se pela homologação do 

cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do Ministério Público e da Defesa 

com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e jurídicos 

efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no presente 

executivo.

 Com base no art. 303 da CNGC e na tabela da OAB, FIXO os honorário 

advocatício dos advogados em 2 URH, que perfazem a quantia de R$ 

1.793,01 (mil, setecentos e noventa e três reais e um centavo).

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado Dr. 

AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT 21.378.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena até que o recuperando tenha 

direito a algum eventual benefício.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43247 Nr: 451-90.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Jacinto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo n.º 451-90.2017.811.0052 – Código: 43247

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL instaurada em desfavor de 

DAMIÃO JACINTO DA SILVA, condenado às penas objetos desta 

execução.

Realizado o cálculo de pena (ref. 89), tanto a defesa (ref. 96), como o 

MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 99), manifestaram-se pela homologação do 

cálculo.

É O NECESSÁRIO. DECIDO.

Levando-se em conta a concordância do Ministério Público e da Defesa 

com o novo cálculo, HOMOLOGO-O, para que surta os legais e jurídicos 

efeitos, visto que em consonância com os fatos versados no presente 

executivo.

 Com base no art. 303 da CNGC e na tabela da OAB, FIXO os honorário 

advocatício dos advogados em 2 URH, que perfazem a quantia de R$ 

1.793,01 (mil, setecentos e noventa e três reais e um centavo).

EXPEÇA-SE a respectiva certidão de nomeação em nome do advogado Dr. 

AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT 21.378.

Aguarde-se o regular cumprimento da pena até que o recuperando tenha 

direito a algum eventual benefício.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31226 Nr: 1088-17.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Antonio da Silva Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Autos n. 1088-17.2012.811.0052 (Código: 31226)

Vistos...

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de ADÃO ANTONIO DA SILVA 

CARVALHO.

À ref. 78, a defesa apontou uma série de supostas irregularidades 

referentes ao cálculo da pena.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela homologação 

do cálculo e pelo indeferimento do requerimento da defesa, no sentido de 

unificar a pena para fins de progressão de regime (ref. 81).

À ref. 84, decidiu-se pela unificação das penas, de forma que passasse a 

incidir sobre elas a fração de 3/5 (três quintos) para fins de progressão 

de regime, onde deveria ser considerada a data do trânsito em julgado da 

segunda condenação para obtenção de benefícios.

Instada se manifestar, defesa suscitou novamente as supostas 

irregularidades apontadas à ref. 78 (refs. 102/103).

À ref. 111, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pela correção da data 

base para livramento condicional e pela contabilização dos dias remidos.

Certificado os dias de remissão a que o reeducando tem direito (ref. 113), 

elaborou-se novo cálculo, onde foi alterada a data base para livramento 

condicional e contabilizado os dias remidos (ref. 114).

É O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Cometida falta grave ou sobrevindo nova condenação interrompe-se o 

prazo de obtenção de benefícios, de forma que a nova data base para 

que o reeducando seja agraciado com as benesses da execução passa a 

ser a do trânsito em julgado da última condenação, não havendo que se 

falar em excesso de execução, mas sim de justa consequência ao 

criminoso que decidiu continuar na vida criminosa após a primeira 

condenação.

Sobre o tema, julgou o TJMT.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA 

CONDENAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – 

FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVADO COMO MARCO 

INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA EVENTUAIS BENEFÍCIOS E 

UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 NO CÁLCULO DA PENA PARA FINS DE 
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PROGRESSÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PLEITO 

DE ALTERAÇÃO PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA 

CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 

NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL ENSEJA A 

FIXAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA 

CONDENAÇÃO COMO TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PERÍODO 

AQUISITIVO – 2. PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA FINS 

DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COM BASE NA SUA 

REINCIDÊNCIA – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 2º DA LEI N. 

8.072/90 – DESNECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA A 

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA – RECURSO PROVIDO.1. O 

Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o 

entendimento de que advindo nova condenação durante a execução, seja 

por fato anterior ou posterior, o prazo para a obtenção de eventuais 

benesses fica interrompido, de modo que na unificação das penas será 

determinada a realização de novos cálculos e O TERMO INICIAL PARA A 

CONTAGEM DO PRAZO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 

EXECUTÓRIOS SERÁ A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA 

CONDENAÇÃO.2. A Lei dos Crimes Hediondos é clara quanto à exigência 

do cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena imposta aos condenados 

pela prática de crimes hediondos e equiparados, quando for reincidente, 

não fazendo qualquer referência à reincidência específica, permitindo, por 

conseguinte, a contagem da fração de 2/5 (dois quintos) do cumprimento 

da sanção somente aos primários. (AgExPe 126102/2016, DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

16/11/2016, Publicado no DJE 24/11/2016)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULOS DE PENAS – DATA-BASE – 

ÚLTIMA PRISÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL PARA QUE SEJA 

CONSIDERADO O DIA DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO 

INICIAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DURANTE O 

CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – DATA DO TRÂNSITO EM 

JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – POSIÇÃO DO STF E DO STJ – 

ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER 

RELATIONEM – RECURSO PROVIDO.“Não obstante a inexistência de 

previsão legislativa expressa elencada pela Lei de Execuções Penais, o 

Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram 

entendimento no sentido de que a superveniência de nova condenação 

durante o cumprimento de pena, implica na interrupção da contagem do 

lapso temporal para a concessão de benefícios, consignando-se como 

data-base para a contagem do novo período aquisitivo, o dia do trânsito 

em julgado da última condenação.” (Parecer da Procuradoria de Justiça nº 

008755-001/2017)“[...] SOBREVINDO NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO 

DA EXECUÇÃO, SEJA POR FATO ANTERIOR OU POSTERIOR, O PRAZO 

PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FICA INTERROMPIDO, DEVENDO O 

NOVO CÁLCULO TER POR BASE A UNIFICAÇÃO DAS PENAS, SENDO 

CERTO QUE O TERMO A QUO PARA A CONTAGEM DO PERÍODO 

AQUISITIVO É O TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO.” 

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 904.480/MG) (AgExPe 93464/2017, DES. 

PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

21/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017)

No tocante aos demais requerimentos, todos já foram analisados na 

decisão de ref. 84, não havendo que se falar em sua reconsideração, 

razão pela qual a mantenho pelos seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, INDEFIRO o requerido pela defesa às refs. 102/103.

 1- INTIME-SE a defesa para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste em relação ao cálculo de ref. 114.

2- Após, à conclusão.

Cumpra-se com URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52466 Nr: 1400-80.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard de Arruda Benachio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Autos n. 1088-17.2012.811.0052 (Código: 52466)

Vistos...

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de RICHARD DE ARRUDA BENACHIO.

Defiro o requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ref. 52), de forma que 

determino:

1- CERTIFIQUE-SE a expedição de guia de execução penal referente à 

sentença de ref. 48, bem como se houve unificação das penas a que o 

reeducando foi condenado;

2- CERTIFIQUE-SE se o recuperando está de fato recluso. Em caso 

negativo, altere-se o status de “réu preso” do presente processo;

3- Em caso de unificação de penas, REALIZE-SE novo cálculo de pena;

Após, vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34321 Nr: 1065-03.2014.811.0052

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 (Código: 34321)

Vistos etc.,

Tendo em vista o trânsito em julgado dos Acórdãos de fls. 56/59 e 69/72-v 

que fixaram os parâmetros para o cumprimento de sentença, determino:

1) Translade-se cópia da sentença de fls. 21/24 e dos acórdãos de fls. 

56/59 e 69/72-v para os autos principais de código 11746, CERTIFICANDO 

nos presentes autos;

2) Após traslado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 473 Nr: 171-18.2000.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suérika Maia de Paula 

Carvalho - OAB:MT - 6514

 Código: 473

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A 

em desfavor de ROOSEVELT DE JESUS e OUTRO todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Devidamente intimada para dar andamento ao feito (fl.397), a parte 

executada quedou inerte (fl.398).

Após, vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a inércia da parte exequente para dar andamento no feito, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do CPC.

 Condeno a parte executada no pagamento dos honorários advocatícios 

de 10% sobre o valor de débito, nos termos do artigo 85, § 10 do CPC, e 

em respeito ao princípio da causalidade (Resp. 1111002/SP-Sum. 153 

STJ).

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 120 Nr: 120-41.1999.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt de Jesus, Agenor José de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Maurício Jorge da 

Cunha - OAB:MT - 2.493, Roberto Fidelis Simon - OAB:MT - 3.506

 Código: 120

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A 

em desfavor de ROOSEVELT DE JESUS e OUTRO todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Devidamente intimada para dar andamento ao feito (fl.397), a parte 

executada quedou inerte (fl.398).

Após, vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a inércia da parte exequente para dar andamento no feito, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III do CPC.

 Condeno a parte executada no pagamento dos honorários advocatícios 

de 10% sobre o valor de débito, nos termos do artigo 85, § 10 do CPC, e 

em respeito ao princípio da causalidade (Resp. 1111002/SP-Sum. 153 

STJ).

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84501 Nr: 3160-27.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Cesar da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(Dez reais e cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Centro, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77712 Nr: 3916-70.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Maria da Silva Balbino, LUCIA MARIA DA 

SILVA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 10,50, 

referente ao cumprimento do mandado no Bairro Santo Antonio, a ser ser 

recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 85756 Nr: 3826-28.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloíza Cristina Castelan, Adir Freo, Lucinete 

Maria da Silva Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

22,00(vinte e dois reais reais ), referente ao cumprimento do mandado no 

Bairro Nossa Senhora Aparecida, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84749 Nr: 3280-70.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARRI HERTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autorainteressada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54301 Nr: 2340-81.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Pedro Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betania Patricia Salles - 

OAB:OAB/MT 10.265, João Clovis Antoniacomi - OAB:3407MT, Nilton 

Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o E-Mail recebido pela Dra. SORAYA KAFFASHI 

SOARES CASTRO, CRM-MT2311, em data de 20/09/2018, foi agendada a 

Perícia para o 05/12/2018, a partir das 11:00 horas, no Edifício do Fórum, 

sito o endereço na Av. Otávio Costa, s/n°, Bairro: Santo Antônio, Cidade: 

Rosário Oeste-MT.

 Nos termos do Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora da r. Perícia agendada para o dia 

05/12/2018, a partir das 11:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69934 Nr: 2684-57.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Pedro de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CRTIFICO que a contestação foi apresentada no prazo que lhe foi 

concedido, diante disso, nos termos da Legislação vigente e Provimento 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 
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autora a impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84747 Nr: 3278-03.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ALEXANDRE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84748 Nr: 3279-85.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84717 Nr: 3263-34.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 4 IRMÃOS AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA, 

RODRIGO AUGUSTO GIANOTO, JAIRO MORAES GIANOTTO E S MULHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62790 Nr: 1721-83.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP INFORMATICA SOLUÇÕES EM TI LTDA, 

Ariel Breno Martins Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente para manifestar sobre a busca 

realizada em ref:29, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28615 Nr: 1493-50.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dominga Saturnina Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o E-Mail recebido do Dra. SORAYA KAFFASHI 

SOARES CASTRO, CRM-MT2311, em data de 20/09/2018, foi agendada a 

Perícia para o 05/12/2018, a partir das 11:00 horas, no Edifício do Fórum, 

sito o endereço na Av. Otávio Costa, s/n°, Bairro: Santo Antônio, Cidade: 

Rosário Oeste-MT. Nos termos do Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da r. Perícia 

agendada para o dia 05/12/2018, a partir das 11:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 84715 Nr: 3261-64.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ecoplan Mineração Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME SANTOS LESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

AUTORA/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68948 Nr: 2248-98.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Carmo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66566 Nr: 1095-30.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enedino Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Paulina de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

E COELHO SOUSA - OAB:3686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor da decisão de ref:36, para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80871 Nr: 991-67.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fantina Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 7973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o E-Mail recebido pela Dra. SORAYA KAFFASHI 

SOARES CASTRO, CRM-MT2311, em data de 20/09/2018, foi agendada a 

Perícia para o 05/12/2018, a partir das 11:00 horas, no Edifício do Fórum, 

sito o endereço na Av. Otávio Costa, s/n°, Bairro: Santo Antônio, Cidade: 

Rosário Oeste-MT.
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 Nos termos do Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora da r. Perícia agendada para o dia 

05/12/2018, a partir das 11:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78207 Nr: 4141-90.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO DE QUINTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 7983-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o E-Mail recebido pela Dra. SORAYA KAFFASHI 

SOARES CASTRO, CRM-MT2311, em data de 20/09/2018, foi agendada a 

Perícia para o 05/12/2018, a partir das 11:00 horas, no Edifício do Fórum, 

sito o endereço na Av. Otávio Costa, s/n°, Bairro: Santo Antônio, Cidade: 

Rosário Oeste-MT.

 Nos termos do Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora da r. Perícia agendada para o dia 

05/12/2018, a partir das 11:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77220 Nr: 3654-23.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eliane Maria Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 7983-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme o E-Mail recebido do Dra. SORAYA KAFFASHI 

SOARES CASTRO, CRM-MT2311, em data de 20/09/2018, foi agendada a 

Perícia para o 05/12/2018, a partir das 11:00 horas, no Edifício do Fórum, 

sito o endereço na Av. Otávio Costa, s/n°, Bairro: Santo Antônio, Cidade: 

Rosário Oeste-MT. Nos termos do Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora da r. Perícia 

agendada para o dia 05/12/2018, a partir das 11:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80507 Nr: 788-08.2018.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que foi obedecido o prazo concedido para a requerida 

apresentar a contestação, diante disso, nos termos da Legislação vigente 

e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

a parte autora para apresentar impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53811 Nr: 1901-70.2013.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMRdS(, CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson Gomes da Silva - 

OAB:24223

 Processo n.º 1901-70.2013.811.0032

Código n.º 53811

Vara Única

Vistos.

À vista do mandado de prisão cumprido em nome do requerido João 

Manoel da Silva (fls. 58/59), bem como da certidão de fl. 60, em que noticia 

que a infante se encontra sob os cuidados do requerido, determino que o 

Sr. oficial de Justiça diligencie no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no 

sentido de constatar se efetivamente o genitor, ora requerido, é o atual 

detentor da guarda de fato da infante, devendo certificar nos autos a 

respeito, inclusive certificando a data em que a criança passou a residir 

com o genitor.

Por outro lado, diante dos documentos juntados aos autos, que 

comprovam o emprego do requerido, aliado à informação contida na 

certidão de fl. 60, para que não sobressaia injustiça de uma prisão 

indevida, determino a imediata colocação em liberdade do requerido, 

expedindo-se Alvará de Soltura, devendo o oficial de justiça, no ato de 

cumprimento, advertir que, caso não se constate a situação narrada na 

certidão de fl. 60, e que não pague o valor do débito, o requerido poderá 

ser preso novamente no futuro.

Considerando que a Defensoria Pública já assiste a parte autora na 

presente demanda, NOMEIO como advogado dativo para atuar em defesa 

da parte requerida, o causídico Dr. Gerson Gomes da Silva – OAB/MT 

24223.

 Desde já, fixo a título de honorários advocatícios, o equivalente a 02 

(dois) URH’s, conforme prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados/Seccional Mato Grosso, a qual deverá ser intimada para 

acompanhar o feito.

Advirto que a certidão de honorários deverá ser expedida tão somente 

após o exaurimento da atividade judicante para a qual fora nomeada a 

causídica.

Por fim, promova-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 29 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56480 Nr: 1127-06.2014.811.0032

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPM, WS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Fernando Zonatto - 

OAB:15489

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Diante de tudo que consta dos autos, DECRETO a perda do poder 

familiar da requerida Claudinéia Antônia Santos de Matos em relação a sua 

filha SARAH VITÓRIA DE MATOS e, por consequência CONCEDO a 

DIRLENE PASQUALINA MASCARELO e WILSON SARTORETTO, 

devidamente qualificados nos autos, a ADOÇÃO da menor SARAH 

VITÓRIA DE MATOS, nascida em 15/04/2014, atribuindo aos adotantes o 

poder familiar da adotada, para todos os fins de direito, nos termos dos 

artigos 39 a 52-D da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Por conseguinte, JULGO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.No mais, 

DETERMINO a averbação desta sentença no registro de nascimento da 

menor, fazendo constar em seu novo registro, o nome de SARAH VITÓRIA 

MASCARELO SARTORETTO, observando-se a regra contida no parágrafo 

único do art. 163 do ECA.Sem custas.Intimem-se.Ciência ao MP.Cumpra-se 

com URGÊNCIA, as providencias.Rosário Oeste-MT, 25 de outubro de 

2018.Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66566 Nr: 1095-30.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enedino Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Paulina de Freitas
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

E COELHO SOUSA - OAB:3686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Vistos.

Diante da proposta de acordo reduzida a termo nos autos, intime-se a 

parte autora para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Promova a Secretaria da Vara a habilitação do caúsidico da parte 

requerida para futuras intimações.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66346 Nr: 1004-37.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fauze Ferreira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adolfo Grassi de Oliveira - 

OAB:12285/mt, Elizio Lemes de Figueiredo - OAB:OAB/MT 8.526, 

José Celso Dorilêo Leite - OAB:, Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 Ante o exposto, conforme certidão de óbito do reeducando anexada aos 

autos juntamente com esta decisão, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, do 

recuperando FAUZE FERREIRA DE ALMEIDA e o faço com o fundamento 

no artigo 107, I, do Código Penal c/c artigo 62 do Código de Processo 

Penal.Ciência ao Ministério Público.Sem custas, transitado em julgado, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.Rosário Oeste/MT, 03 de 

outubro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61688 Nr: 1260-14.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:13217

 Vistos.

Aportou aos autos requerimento do reeducando, solicitando autorização 

para ausentar-se desta Comarca pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

realizar tratamento de desintoxicação na cidade de Cuiabá/ MT.

Em cota (ref.86), o Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito.

Posto isto, constatada a necessidade de tratamento médico do 

reeducando, bem como a ausência de prejuízo quanto ao cumprimento de 

sua pena, notadasmente em decorrência do curto espaço de tempo em 

que permanecerá ausente desta Comarca, DEFIRO O PLEITO e autorizo 

que o reeducando se ausente prazo de 15 (quinze) dias.

Ressalto que deverá o mesmo apresentar nos autos a comprovação do 

tratamento ora realizado.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providênciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56845 Nr: 1301-15.2014.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giocondo & Santos Ltda, Walter Aparecido 

Carfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dynair Alves de Souza - 

OAB:MT 4902, Glison Nunes de Souza - OAB:MT 9833-A, Iris Dias 

Gonçalves Bendô - OAB:9486, Nilton Luis Ferreira da Silva - 

OAB:4811

 S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação Penal, em desfavor de Giocondo & Santos LTDA, pelo 

crime de corte e comercialização da castanheira (art. 46, parágrafo único, 

c/c os art. 2°, 3º e 53, inciso II, alínea “c”, todos da Lei 9.605/98), ocorrido 

no dia 26 de março de 2005.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a declaração da 

extinção da punibilidade diante da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que a 

declaração da extinção da punibilidade quanto ao crime investigado no 

caderno informativo é medida que se impõe, diante do reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva, senão vejamos.

Com efeito, considerando que o crime em tablado possui pena de 06 

meses a 01 ano, e com o aumento de pana previsto no art. 53, inciso II, 

alínea “c” da Lei 9.605/98, a pena aumentará no máximo para 01 ano e 04 

meses, sendo o referido crime prescreverá em 04 anos, conforme dispõe 

o art. 109, VI, do Código Penal.

 Ora, no caso, é inequívoca a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva do Estado, porquanto o fato do crime é datado de 26/03/2005, 

decorrendo mais de 13 (treze) anos da prática do crime, sem que tenha 

tido uma resposta estatal.

Assim, ainda que o Estado venha a proferir um decreto condenatório, 

nenhuma aplicação prática possuiria, eis que não teria a força de título 

executivo, ante a insofismável ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de GIOCONDO & SANTOS 

LTDA, com fundamento no artigo 107, IV do Código Penal, extinguindo e 

arquivando o presente feito, face ao decurso do lapso temporal da 

pretensão punitiva do Estado.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61048 Nr: 1011-63.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Otacília Nestina de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença os cálculos apresentados 

pela parte autora para que surta seus efeitos jurídicos e legais, nos 

termos do art. 925, do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo de 

execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com isto, proceda o Sr. 

Gestor às providências necessárias para que seja expedido o respectivo 

RPV/Precatório, a depender do valor, nos moldes do art. 100, da 

Constituição Federal c/c art. 535, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se Alvará.Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Por fim, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Às providências.Rosário Oeste/MT, 

27 de setembro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52870 Nr: 974-07.2013.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick da S.I. 

Almeida. - OAB:, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, ISABELLY 

FURTUNATO - OAB:21705/B, KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15598

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ e decisão de fl. 186, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o requerido para pagar o 

débito de fls. 187/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 27445 Nr: 1885-24.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Erotildes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - OAB:189492/SP, 

Elenice Maria Borges - OAB:3617/O, José Fernando Magioni - 

OAB:190236/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de fls. 167/170 apresentado pelo requerido é 

tempestivo. Nos termos do Provimento 556/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor para apresentar as 

contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50997 Nr: 973-56.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Hipólito Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Vistos.

Homologo a desistência das testemunhas referidas nesta audiência, tanto 

pelo MP quanto pela Defesa.

 Diante das informações de fl. 338, aguarde-se a realização do ato 

deprecado.

Redesigno audiência com a finalidade de colher o interrogatório do réu 

para o dia 5 de fevereiro de 2019, às 13h15min, saindo todos os 

presentes intimados, inclusive o réu. Oficie-se a Cadeia Pública 

requisitando o acusado. Aguarde-se o retorno da CP devidamente 

cumprida.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26542 Nr: 1431-44.2010.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:

 Vistos.

Diante da não intimação e ausência das testemunhas GABRIEL, VALDIR, e 

JORDÁLIA, abra-se vistas dos autos ao MP, conforme requerido, para que 

se manifeste quanto ao endereço das testemunhas. REDESIGNO audiência 

de continuação, para o dia 23/05/2019 às 14h30min, com a finalidade de 

inquirição das citadas testemunhas, caso residam nesta Comarca. 

Considerando que o acusado reside em outra Comarca, depreque-se seu 

interrogatório, ressaltando que este sai devidamente intimado da 

redesignação desta audiência. Aguarde-se a realização da audiência. 

Saem os presentes intimados da data da audiência redesignada. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26116 Nr: 1072-94.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilton Santos da Silva - 

OAB:11794/MT

 Certifico que a pericia nos autos de codigo 27141não foi realizada nestes 

autos, mas que o perito levantou 50% (cinquenta por cento) dos valores 

depositados conforme consta as fls. 920 daquele processo, assim sendo 

intimo as partes a se manifestar a respeito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27141 Nr: 235-05.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Santos Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Cláudio Nascimento - 

OAB:OAB/MT 5.475, Maristela F.Morizzo Nascimento - 

OAB:OAB/MT5408, Melissa F. Praeiro - OAB:13582, Tamiris Cruz 

Poit - OAB:14659

 Certifico que a pericia não foi realizada nestes autos, mas que o perito 

levantou 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados conforme 

consta as fls. 920, assim sendo intimo as partes a se manifestar a 

respeito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78055 Nr: 4070-88.2017.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 7983-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, à vista do petitório de ref.53, certifique o Sr. Gestor se o 

termo de compromisso e curatela já foi assinado pela parte autora e, em 

caso negativo, apresente as devidas explicações, certificando nos autos 

o ocorrido.

Em seguida, intime-se a parte autora, a fim de que compareça à secretaria 

desta Vara para assinatura do respectivo termo de compromisso.

Em caso positivo, já havendo a assinatura do termo, arquive-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74049 Nr: 1997-46.2017.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DAL MORO, TCDMdS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO XAVIER DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O débito alimentar que permite a decretação da prisão do devedor é 

somente aqueles três últimos anteriores ao ajuizamento da ação e os que 

se vencerem no curso do processo executivo. Assim, revela-se 

equivocado o credor pretender a cobrança do montante anterior por meio 

do rito previsto no art. 528, § 3º do CPC, de modo que lhe facultar adequar 

o montante exequendo ou a alteração do rito procedimental.

Assim, intime-se a parte Exequente para que EMENDE a petição inicial, 

optanto por uma das alternativas acima propostas, para possibilitar o 

adequado andamento do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70228 Nr: 2795-41.2016.811.0032

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ABÍLIA PEREIRA BELÉM DE 

ALMEIDA, através de seus herdeiros, ESPÓLIO DE EMILIANO ANELO DE 

ALMEIDA, através de seus herdeiros, BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 

ROSÁRIO OESTE-MT., João Bagunça, Fazenda Serra Azul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES 

- OAB:6730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Inicialmente, verifico que os autos foram equivocadamente encaminhados 

à PGFN, quando o órgão responsável pela representação da União em 

processos deste jaez é a AGU - Procuradoria da União, razão pela qual 

determino a intimação do referido órgão para manifestação.

Ademais, intime-se ainda a parte autora para que promova aos autos a 

juntada do estudo cadastral da área, a ser elaborado pelo INTERMAT, bem 

assim para, querendo, impugnar a contestação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72457 Nr: 1067-28.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisvaldo Aparecido Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Sra. Perita, ao tomar 

ciência de sua nomeação para atuar no feito, agendou perícia para a data 

de 04/04/2018, às 08h00min, conforme se extrai da certidão de ref.29. 

Contudo, até o presente momento não aportou aos autos laudo médico 

conclusivo.

Dessa feita, certique-se a secretaria desta Vara se houve a realização da 

perícia, intimando a Sra. Perita para apresentação do laudo pericial, com 

urgência, no prazo impreterível de 05 (cinco) dias.

Após, com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para 

apresentarem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64950 Nr: 462-19.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Sr. Perito, ao tomar 

ciência de sua nomeação para atuar no feito, agendou perícia para a data 

de 10/09/2018, às 16h00min, conforme se extrai da certidão de ref.61. 

Contudo, até o presente momento não aportou aos autos laudo médico 

conclusivo.

Dessa feita, certique-se a secretaria desta Vara se houve a realização da 

perícia, intimando o Sr Perito para apresentação do laudo pericial, no prazo 

impreterível de 05 (cinco) dias.

Após, com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para 

apresentarem manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59732 Nr: 511-94.2015.811.0032

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Júlio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edna Sueli Pereira Santos - 

OAB:OAB-SP-111.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos, ACOLHO A EXCEÇÃO DE 

COMPETÊNCIA, e DECLARO incompetente o Juízo da Comarca de Rosário 

Oeste/MT e, por consectário, DETERMINO a remessa dos autos principais 

(n.º 23/76.2014.811.0332) a um dos Juízos da Família da Comarca de 

Carapicuíba/SP.Diante da sucumbência do excepto, o condeno ao 

pagamento das custas deste processo, não sendo cabível condenação 

em honorários.Dê-se baixa na distribuição.Intime-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público.Às 

providencias.Rosário Oeste/MT, 31/10/2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 83831 Nr: 2818-16.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Sabina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Assim, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

17 de abril de 2019, às 14h30min.Ressalto que as testemunhas que 

deporão em juízo deverão comparecer independentemente de 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às Providências.Rosário Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61823 Nr: 1333-83.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENTINO CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Desde 

já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 

2019, às 14h00min.Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo 

d e v e r ã o  c o m p a r e c e r  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e 

intimação.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 31 de outubro de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57537 Nr: 1658-92.2014.811.0032

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Paroquia Nossa Senhora do Rosário, Agenor da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Antonio Soares da Silva, Eduardo de 

Oliveira Vieira, Reinaldo Lorençoni, Wilson Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJAIR ROBERTO LIUN JUNIOR - 

OAB:10777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico que a citação dos requeridos foi 

levada a efeito por meio de edital sem que se tenha tentado sequer 

promover suas respectivas localizações para serem pessoalmente 

citados, o que revela-se frontalmente contrário ao princípio do devido 

processo legal e do contraditório. Ademais, a citação por edital depende 

da verificação das hipóteses elencadas no art. 256, § 3º, do CPC, o que, à 

evidência, não se coaduna com os presentes autos.

Assim sendo, initme-se a parte autora para que promova os atos 

necessários à tentativa de localização das partes requeridas. No prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60684 Nr: 879-06.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adélia Seba de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMA FRIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese tenha havido a citação editalícia da parte requerida, impõe-se 

a nomação de curador especial para regular prosseguimento do feito, nos 

moldes do art. 72, II do CPC, razão pela qual desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública para patrocinar os interesses da parte requerida.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67912 Nr: 1741-40.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariely Amanda de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Initme-se a parte autora para que promova o regular andamento do feito no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72379 Nr: 1025-76.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias da Silva Campos, Fabiano da Silva 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:, 

MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7888

 Vistos.

Renove a intimação do advogado do denunciado Fabiano da Silva Campos, 

advertindo-o que a sua inércia importará na expedição de ofício à OAB/MT 

para apuração do cometimento de falta funcional, com a sua destituição de 

poder de representação do réu.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72776 Nr: 1260-43.2017.811.0032

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ailton Bonfim Bastos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de Restituição de Coisa Apreendida, formulado por 

ALMIR GIOVANNI PIRES BRITO, em que se requer a restituição de uma Pá 

Carregadeira XGMA XG935H, n.º CX0093SE001D0409, apreendida por 

força de prisão em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 155 

(furto) do Código Penal.

 Para a restituição de coisa apreendida, se mostra imprescindível o 

preenchimento dos requisitos legais, previstos no art. 118 e art. 120 do 

Código de Processo Penal, quais sejam, que o objeto não seja útil ao 

processo e esteja comprovada a propriedade nos autos.

Com efeito, disciplina o art. 120 do Código de Processo Penal que a 

restituição será ordenada, quando cabível e, desde que não existam 

dúvidas quanto ao direito do reclamante.

No caso dos autos, porém, o maquinário em apreço está sendo objeto de 

investigação em que se imputa ser o mesmo objeto de furto, de modo que 

enquanto não encerrada a instrução processual e proferida sentença, 

permanece o interesse do bem ao processo, o que obsta a sua 

restituição, por ora.

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pelo requerente para fim de obstar a restituição do bem 

apreendido.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67563 Nr: 1555-17.2016.811.0032

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ÍTALA DIANA ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por 

ÍTALA DIANA ALMEIDA OLIVEIRA em que se requer a restituição do 

veículo caminhão MARCA/MODELO TRATOR/IVECO/STRALISHD 

490538TN, ANO 2008/2009, PLACA HBZ 1227/BA, COR VERMELHA, 

RENAVAM 00157882799.

Para a restituição de coisa apreendida, se mostra imprescindível o 

preenchimento dos requisitos legais, previstos no art. 118 e art. 120 do 

Código de Processo Penal, quais sejam, que o objeto não seja útil ao 

processo e esteja comprovada a propriedade nos autos.

Com efeito, disciplina o art. 120 do Código de Processo Penal que a 

restituição será ordenada, quando cabível e, desde que não existam 

dúvidas quanto ao direito do reclamante.

No caso dos autos, porém, a parte requerente não trouxe aos autos um 

único documento sequer, capaz de comprovar a propriedade do bem 

objeto do pedido de restituição. Com isto, resta caracterizada a ausência 

de um dos requisitos para concessão da restituição do bem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pelo requerente para fim de obstar a restituição do bem 

apreendido, sem prejuízo de ulterior demonstração de sua propriedade.

Intime-se.
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Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Após, arquive-se.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72687 Nr: 1218-91.2017.811.0032

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Benta Lucinete da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de Restituição de Coisa Apreendida, formulado por 

BENDA LUCINETE DA SILVA, em que se requer a restituição de uma 

motocicleta, YAMAHA/FAZER YS 250, PLACA 5228, cor Preta, Chassi 

906KG01780098977, RENAVAM 115282513.

Para a restituição de coisa apreendida, se mostra imprescindível o 

preenchimento dos requisitos legais, previstos no art. 118 e art. 120 do 

Código de Processo Penal, quais sejam, que o objeto não seja útil ao 

processo e esteja comprovada a propriedade nos autos.

Com efeito, disciplina o art. 120 do Código de Processo Penal que a 

restituição será ordenada, quando cabível e, desde que não existam 

dúvidas quanto ao direito do reclamante.

No caso dos autos, porém, em que pese o esforço da parte requerente em 

demonstrar a propriedade do bem, é certo que remanescem dúvidas a seu 

respeito, uma vez que o único documento encartado aos autos com tal 

desiderato, qual seja, o Certificado de Registro de Veículo se encontra em 

nome de terceiro.

No ponto, muito embora não se ignore que consta do verso do documento 

em comento autorização para transferência para a ora requerente, é certo 

que, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, tal expediente 

somente tem efeito quando levado a registro no órgão de trânsito dentro 

do prazo de 30 (trinta) dias de sua assinatura, o que obsta a efetivação 

do negócio hodiernamente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pelo requerente para fim de obstar a restituição do bem 

apreendido, sem prejuízo de ulterior demonstração de sua propriedade.

Intime-se.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 31 de outubro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28695 Nr: 1573-14.2011.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norte Brasil Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Santa Lúcia Ltda, José Gilberto 

Borges de Freitas, Camila Bicudo Vilela de Freitas, Marcos Vilela de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Ferreira da Silva 

Junior - OAB:OAB/MT 11.322

 DECISÃO

Vistos.

Inicialmente, verifico que há nos autos a aceitação, por parte do expert 

nomeado para a realização da perícia técnica (fl. 185), acerca do valor 

dos honorários periciais, e que houve o depósito do valor integral, portanto 

DETERMINO que a Secretaria expeça o Alvará para o levantamento de 

50% do valor depositado, a título de honorários periciais, em favor do 

nobre perito e o INTIME para que tome conhecimento, colacionando à 

intimação cópia do petitório de fl. 211 para que informe a data, horário e 

local prováveis para a realização do ato, visto que há nos autos pedido 

para que a perícia seja acompanhada por assistente técnico contratado 

pela parte autora na folha há pouco indicada.

Após a perícia ser realizada e acostada aos autos, INTIMEM-SE as partes 

para que se manifestem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias.

Por sua vez, quanto ao pleito de liberação de valores atinentes a 80% do 

depósito realizado pela parte autora, tenho que deve ser indeferido, por 

ora. Isso porque, conforme dispõe o art. 33, § 2º, c/c art. 34, caput, do 

Decreto-lei n.º 3.365/41, o levantamento de tal valor depende de prova da 

propriedade, quitação das dívidas fiscais que recaiam sobre o bem e 

publicação de editais com prazo de 10 (dez) dias para conhecimento de 

terceiros.

Com efeito, muito embora haja nos autos prova de propriedade e quitação 

dos débitos fiscais, não há o cumprimento do terceiro requisito exigido por 

lei, razão pela qual mostra-se inoportuna a expedição de alvará neste 

momento, razão pela qual DETERMINO que a Secretaria publique o aludido 

Edital para este fim. Findo o prazo, sem nenhuma manifestação de 

terceiro, DEFIRO o pedido e, para tal, expeça-se o Alvará para liberação 

de 80% do valor depositado, em favor da parte ré. Caso haja 

manifestação de terceiro, retornem-me os autos conclusos para nova 

decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86880 Nr: 1151-29.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA 

DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 5.450,00 (CINCO MIL 

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) – PARA TANTO O AUTOR 

DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT > EMISSÃO DE GUIAS ONLINE > 

D IL IGENCIAS >  G U I A  D E  C O M P L E M E N T A Ç Ã O  - 

HTTP://ARRECADACAO.TJMT.JUS.BR/#/GUIA/DILIGENCIA/COMPLEMENTA

CAO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88501 Nr: 1842-43.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER ROSA DA SILVA LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DA SILVA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO a petição inicial.

A parte requerente poderá pedir o desarquivamento do feito e seguir 

naquela lide já julgada, sem a necessidade de se ajuizar nova demanda, 

abarrotando, ainda mais, o Judiciário.

Intime-se.

Após, ao arquivo COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82613 Nr: 1577-75.2017.811.0053
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 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO MECANICA MILHOMEM LTDA - ME, ELVIS 

OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, EDILSON LIRA MILHOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO CARROCIA - 

OAB:21968/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução, lastreada em título executivo extrajudicial. 

A exequente, por sua vez, postulou pela procedência dos pedidos iniciais.

Como se sabe, a ação de execução não comporta ação cognitiva estatal, 

que já está implícita no título executivo.

Esclareça a exequente o que pretende com esta demanda, no prazo de 10 

(dez) dias, pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88577 Nr: 1875-33.2018.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDPNO, JOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual aforada por Tainá de Padua 

Nunes Osterno e Jefferson Osterno Francisco, devidamente qualificados 

na peça vestibular, onde expõem os autores, em síntese, que são 

casados em regime de comunhão parcial de bens desde 28/05/2011, não 

tiveram filhos, bem como que não há bens a partilhar.

 A inicial foi instruída com os documentos.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, deixo de remeter os autos para parecer do representante do 

Ministério Público, por não vislumbrar interesse do ente público em 

questão, haja vista que o caso não se amolda nas hipóteses previstas no 

art. 178 do CPC .

 Por conseguinte, os requerentes são legítimos e estão devidamente 

representados, sendo que pela análise dos autos se verifica que há prova 

da existência do matrimônio, bem como que foram atendidos todos os 

requisitos legais para decretação do divórcio postulado.

 Ante a possibilidade da dissolução do casamento estampada no art. 

1.571, IV, do Código Civil e art. 226, § 6º, da Constituição da República, 

com a nova redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, 

outro caminho não há senão decretar o divórcio, conforme pleiteado na 

inicial.

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

decretando, nos termos do art. 1.571, IV, do Código Civil e art. 226, § 6º, 

da Constituição da República, o divórcio postulado por Tainá de Padua 

Nunes Osterno e Jefferson Osterno Francisco.

 A Requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja, Tainá de Padua 

Nunes.

 Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

 Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo.

 Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88538 Nr: 1857-12.2018.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Pascoal de Oliveira em 

face de Roseneide Pereira Campos, ambos qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, de que contraiu matrimônio com a Requerida em 

24/06/2003, sob regime de comunhão parcial de bens, vindo a união 

findar-se em 2009.

Informa que do enlace tiveram filhos, todos atualmente maiores de idade, 

bem como relata que não adquiram bens na constância da união.

O pedido inicial foi instruído com documentos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2019 às 

14:15 horas.

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 A ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça.

 Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC).

 Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas.

 INTIME-SE, ainda, o Autor.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87713 Nr: 1507-24.2018.811.0053

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍCIO OTACILIO NUNES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDA REGINA PAES DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO RODRIGUES 

SILVA - OAB:20803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838, Thaissa Estela Rodrigues Lozada - OAB:17.807

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente impugnação 

à contestação preferida nos autos, ref:19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88502 Nr: 1843-28.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRA OLIVEIRA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

INDEFIRO a petição inicial.

A parte requerente poderá pedir o desarquivamento do feito e seguir 

naquela lide já julgada, sem a necessidade de se ajuizar nova demanda, 

abarrotando, ainda mais, o Judiciário.

Intime-se.

Após, ao arquivo COM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70828 Nr: 1830-68.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON JESUS BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilomar Hiller - OAB:10768, 

Wesley Robert de Amorim - OAB:6610

 Intimação do patrono do denunciado Robson Jesus Bispo da Silva da 

audiência designada para o dia 13/12/2018, às 14:40min, na 8ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88562 Nr: 1865-86.2018.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELLY APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA, 

LEONARDO DA SILVA HERMOGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Homologação de Acordo Extrajudicial de Alimentos e Visitas 

entabulado entre Emanuelly Aparecida de Oliveira de Almeida e Leonardo 

da Silva Hermoges, envolvendo o menor Leonardo Oliveira Hermoges.

Contudo, previamente à análise do acordo, colha-se o parecer ministerial.

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98 c/c art. 99, § 

3º, CPC).

 Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88537 Nr: 1856-27.2018.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAWANDAW JHENYFER RAMALHO DE SOUZA, ALAN 

CLEBER DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA BARBOZA BORTOLOTO 

- OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Homologação de Acordo Extrajudicial de Rec. E Dissolução de 

União Estável, Guarda, Alimentos e Visitas entabulado entre Tawandaw 

Jhenyfer Ramalho de Souza e Alan Cleber da Silva Souza, envolvendo o 

nascituro do casal de 07 (sete) meses.

Contudo, previamente à análise do acordo, colha-se o parecer ministerial.

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98 c/c art. 99, § 

3º, CPC).

 Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88536 Nr: 1855-42.2018.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGILA DE SOUZA GUIMARÃES SILVA, 

ANDELSON LEITE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Homologação de Acordo Extrajudicial de Rec. E Dissolução de 

União Estável, Guarda, Alimentos e Visistas entabulado entre Elizangila de 

Souza Guimarães Silva e Andelson Leite Moreira, envolvendo a menor 

Nathally Vitória de Souza Moreira.

Contudo, previamente à análise do acordo, colha-se o parecer ministerial.

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98 c/c art. 99, § 

3º, CPC).

 Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88534 Nr: 1854-57.2018.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAZIELE DOMINGOS DOS SANTOS, EDER RODRIGUES 

DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Homologação de Acordo Extrajudicial de Rec. E Dissolução de 

União Estavel, Guarda, Alimentos e Visistas entabulado entre Glaziele 

Domingos dos Santos e Eder Rodrigues de Amoim, envolvendo a menor 

Gabrielly Aparecida dos Santos Rodrigues.

Contudo, previamente à análise do acordo, colha-se o parecer ministerial.

Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98 c/c art. 99, § 

3º, CPC).

 Cumpra-se.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88433 Nr: 1809-53.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA FERREIRA MESQUITA AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO THOMÉ DA CRUZ - 

OAB:13.257/MT

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88532 Nr: 1853-72.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DA SILVA DUARTE

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 1018 de 1058



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso.Após 

executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: A) no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o que 

equivale à somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo 

depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada 

com base no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação 

dada pela Lei 10.931/04; e B) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contidas nos arts. 285 e 

319 do CPC.Desde já, defiro os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, bem como a requisição de força policial se 

necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88500 Nr: 1841-58.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDSLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

PROCESSE-SE em segredo de Justiça, nos termos do artigo 189, II, do 

Código de Processo Civil.

 Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 

e seguintes do CPC/2015.

 INTIME-SE o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (caput, 

art. 528, CPC/2015). Caso o executado, no prazo acima indicado, não 

efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo.

Conste do mandado de intimação que somente a comprovação de fato que 

gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, sob 

pena decretação da prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (§ 3º, 

528, CPC/2015).

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (§ 7º, art. 528, 

CPC/2015).

Sendo o executado funcionário público, militar, diretor ou gerente de 

empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, AUTORIZO, desde 

já, o desconto em folha de pagamento da importância da prestação 

alimentícia, caso haja requerimento do exequente e a obrigação não tenha 

sido quitada no prazo de 03 (três) dias ou, ainda, não tenha havido 

justificação ou esta não tenha sido aceita (art. 529, CPC/2015).

 Para tanto, OFICIE-SE à autoridade, à empresa ou ao empregador, 

determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da 

primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do 

ofício (§ 1º, art. 529,CPC). O ofício conterá o nome e o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, 

a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a 

conta na qual deve ser feito o depósito (§ 2º).

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88499 Nr: 1840-73.2018.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELLE LIMA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO JAIME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

PROCESSE-SE em segredo de Justiça, nos termos do artigo 189, II, do 

Código de Processo Civil.

 Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 

e seguintes do CPC/2015.

 INTIME-SE o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (caput, 

art. 528, CPC/2015). Caso o executado, no prazo acima indicado, não 

efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo.

Conste do mandado de intimação que somente a comprovação de fato que 

gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, sob 

pena decretação da prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (§ 3º, 

528, CPC/2015).

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (§ 7º, art. 528, 

CPC/2015).

Sendo o executado funcionário público, militar, diretor ou gerente de 

empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, AUTORIZO, desde 

já, o desconto em folha de pagamento da importância da prestação 

alimentícia, caso haja requerimento do exequente e a obrigação não tenha 

sido quitada no prazo de 03 (três) dias ou, ainda, não tenha havido 

justificação ou esta não tenha sido aceita (art. 529, CPC/2015).

 Para tanto, OFICIE-SE à autoridade, à empresa ou ao empregador, 

determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da 

primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do 

ofício (§ 1º, art. 529,CPC). O ofício conterá o nome e o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, 

a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a 

conta na qual deve ser feito o depósito (§ 2º).

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88540 Nr: 1859-79.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA BIANCA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR KLEVIS OLIVEIRA VARELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2019 às 

13:45 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). A 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e 
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por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. INTIME-SE, a 

Autora.CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 88539 Nr: 1858-94.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, MILENA BARBOZA BORTOLOTO - 

OAB:8043/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 designo audiência de conciliação para o dia 04/02/2018 às 14:00 horas. 

CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). A 

ausência injustificada das partes na audiência de conciliação pode ser 

considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e 

por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. INTIME-SE, a parte 

Autora. CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

CPC/2015).Concedo a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no 

artigo 1.048, inciso II e § 2º do Código de Processo Civil.Cumpra-se.Às 

providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87093 Nr: 1226-68.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEOCLOVISON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAN DA CUNHA GOMES DA 

SILVA - OAB:21.336/MT, JOSEMAR CRUZ - OAB:23.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos etc.

Cuida-se de demanda aforada por Eleoclovison dos Santos em face do 

Banco Bradesco Financiamentos S/A, pelos motivos expostos na 

prefacial.

A parte requerente foi intimado(a), por meio de seu patrono, ao pagamento 

das custas em 06/08/2018, sob pena de extinção do processo, mas 

permaneceu inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observa-se que fora concedido prazo suficiente para que tais 

irregularidades fossem sanada (mais de 02 meses), e até a presente data 

não foi cumprido.

Diante da inércia da parte Requerente em cumprir o comando judicial que 

lhes foi imposto, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO a presente 

demanda, à luz do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Sem honorários advocatícios.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75707 Nr: 527-48.2016.811.0053

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICADOS TRABALHADORES DE COMBATE A 

ENDEMIAS DO ESTADO DE MT , WILSON APARECIDO CARVALHO CUTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL SEIXAS FILHO - 

OAB:7633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DÊ-SE vistas dos autos ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86109 Nr: 823-02.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇAO DE 

ARRUDA - OAB:14853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo legal, apresente impugnação 

à contestação proferida nos autos, ref:25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85977 Nr: 762-44.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZES PRADO DE SOUZA, MÁRCIA DE SOUZA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERDESON GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75865 Nr: 597-65.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO JORGE SCHINOCA, MARCILDA APARECIDA 

SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CURIONI, REGINA ROSA DA SILVA 

CURIONI, NAOIOSHI ISHIZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednelson Zuliani Bello - 

OAB:2.532 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMAR DOS SANTOS - 

OAB:30010, LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - OAB:5119

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83586 Nr: 2038-47.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE MARQUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BATISTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÂO 

INICIAL proposta por Berenice Marques dos Santos, ante a não realização 

da emenda à inicial de forma satisfatória. Assim, JULGO EXTINTO, sem 

resolução de mérito, o presente processo, à luz do art. 485, I, e 321, 

parágrafo único, o CPC.Sem custas e honorários.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ.Intime-se via DJE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69296 Nr: 950-76.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE RODRIGUES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do 

CPC/2015, ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários à 

concessão do benefício. Condeno a parte Autora em custas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, com fundamento no §2º, do art. 85, do 

CPC/2015. Contudo, fica suspensa a sua exigibilidade em virtude de 

deferimento de justiça gratuita.Dou por publicada a presente sentença com 

a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, conforme dispõe 

o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Intimem-se.Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75865 Nr: 597-65.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO JORGE SCHINOCA, MARCILDA APARECIDA 

SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CURIONI, REGINA ROSA DA SILVA 

CURIONI, NAOIOSHI ISHIZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednelson Zuliani Bello - 

OAB:2.532 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMAR DOS SANTOS - 

OAB:30010, LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - OAB:5119

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido para retificação da decisão, conforme aludido em Ref. 

06.

Desta forma, nos termos da decisão anteriormente proferida, proceda-se 

à averbação da existência desta presente demanda nas matrículas do 

bem imóvel litigioso (matrículas n.º 984, 5774 e 5777 do CRI de Santo 

Antônio de Leverger), relativas à “Fazenda Viacampus”.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75865 Nr: 597-65.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINDO JORGE SCHINOCA, MARCILDA APARECIDA 

SCHINOCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CURIONI, REGINA ROSA DA SILVA 

CURIONI, NAOIOSHI ISHIZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ednelson Zuliani Bello - 

OAB:2.532 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMAR DOS SANTOS - 

OAB:30010, LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - OAB:5119

 .DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

deduzido por Alcindo Jorge Schinoca e Maricilda Aparecida Schinoca em 

face de Gilmar Curioni, Regina Rosa da Silva Curioni e Naoioshi Ishizaki, 

para DETERMINAR seja averbada a existência desta presente demanda 

nas matrículas do bem imóvel litigioso (matrículas n.º 984, 122 e 986 do CRI 

de Santo Antônio de Leverger), relativas à “Fazenda 

Viacampus”.EXPEÇA-SE o necessário.No mais, CITE-SE a parte requerida 

para apresentar defesa no prazo legal, consignando que sua inércia 

importará nos efeitos da revelia.Às providências.Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000773-27.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL CONCEICAO MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTIMAÇÃO Intimação da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

as contrarrazões ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 31 de 

outubro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 062/2018/CA

Excelentíssima Senhora Doutora Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, MMª. 

Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de São José dos Quatro 

Marcos, Estado e Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a relevância do exercício do poder disciplinar como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público e conduta de servidores;

CONSIDERANDO a decisão exarada nos autos código 90508, o qual 

determina a redistribuição do referido procedimento de apuração em 

Sindicância Administrativa;

CONSIDERANDO a necessidade de apuração de postura desenvolvida em 

desfavor de servidora desta Comarca de São José dos Quatro 

Marcos-MT.

RESOLVE:

Art.1º. INSTAURAR processo de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA em 

desfavor da servidora Arlétima Morais de Oliveira – Técnica Administrativa 

– matricula 5644, para apurar a conduta da servidora, elencada na 

solicitação de fls. 03/06.

Art. 2º - Determinar a citação e intimação pessoal da Servidora Arlétima 

Morais de Oliveira, para, caso queira no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

defesa e indique eventuais provas a serem produzidas, bem como, 

compareça em audiência agendada para o dia 08 de novembro de 2018, 

às 14:00 horas.

Art. 3º - Designar a presente Comissão Processante, composta pelos 

servidores: Mayara Jenniffer Mesanini de Souza – Analista Judiciária, 

como Presidente, como membros da comissão: Gilson da Silva Martins – 

Gestor Judiciário Substituto e Tereza Cássia da Cruz Capelletti, para 

secretariar os trabalhos.

Art. 4º - FIXAR o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão do processo 

de sindicância ora instaurado, contados da data de publicação da 

presente portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça e a Diretoria do Departamento de Recursos 
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Humano do Tribunal de Justiça-MT.

São José dos Quatro Marcos, 31 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito e Diretora do Foro

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83677 Nr: 4303-64.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ..., DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC 

DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.No tocante 

ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este 

em nada contribuirá para o esclarecimento da questão.Deste modo, 

designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

(onze) de abril de 2019, às 14h30min. Cientifique-se as partes que estas 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

intimação feita pela via judicial. Expeça-se o necessário..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83254 Nr: 4072-37.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .., DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC 

DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.No tocante 

ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este 

em nada contribuirá para o esclarecimento da questão.Deste modo, 

designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

(onze) de abril de 2019, às 15h30min. Cientifique-se as partes que estas 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

intimação feita pela via judicial. Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83249 Nr: 4067-15.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL BENEDITO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .., DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase 

instrutória.Atendendo ao disposto no art. 357 e seguintes do CPC 

DELIMITO como questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória:1)Se o (a) requerente exerceu atividades rurícolas;2)Se ao 

tempo do requerimento administrativo o (a) requerente preencheu todos os 

requisitos para lhe ter concedido o benefício de aposentadoria rural por 

idade;Desta feita, distribuo o ônus da prova da seguinte 

maneira:1)Incumbirá à parte autora comprovar que exerceu atividade 

rurícola;2)Incumbirá ao INSS comprovar que a parte requerente não 

preencheu todos os requisitos previstos em lei para auferir o benefício de 

aposentadoria rural por idade;No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal DEFIRO tal pleito requerido para que se possa, com 

segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial.No tocante 

ao requerimento de depoimento pessoal INDEFIRO-O, pois tenho que este 

em nada contribuirá para o esclarecimento da questão.Deste modo, 

designo para tanto audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

(onze) de abril de 2019, às 16h00min. Cientifique-se as partes que estas 

terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes sob pena de a decisão torna-se estável [art. 357,§1º, 

CPC].Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) 

dias para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto 

no [art. 357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo 

advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) 

a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as 

testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a 

intimação feita pela via judicial. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 66799 Nr: 92-19.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN AUGUSTO FAGUNDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHL - 

OAB:MT 10.565

 Intimação do advogado do réu para se manifestar no prazo legal acerca 

do cálculo de pena de referência 144.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77239 Nr: 956-23.2017.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O, RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85245 Nr: 265-72.2018.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA AREDEZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 2289-15.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Determino ao Sr. Gestor Judicial, que dê o devido impulsionamento do feito, 

com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 68586 Nr: 728-82.2016.811.0039

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, MOF, RADJO, RADJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO ALVAREZ DE 

CAMPOS JÚNIOR - OAB:6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:MT0019474O

 AUTOS Nº 728-82.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 68586

Vistos em correição.

Em análise detida dos autos, em especial, à certidão de óbito de fl.06, 

verifica-se que quando aberta a sucessão [art.1784, do CC] o de cujus 

deixou testamento cerrado, bens a inventariar e, ainda, 11 (onze) filhos 

maiores de idade.

 Nesse sentido, aportou-se em evento de ref.55 a manifestação de 2 

(dois) dos 11 (onze) herdeiros informados na certidão de óbito conforme 

mencionado.

Dito isto, nos termos do art. 1798, do Código Civil, DEFERIDO a habilitação 

de herdeiros do de cujus, constantes na manifestação de ref. 55 e, por 

arremate, abro vistas ao patrono peticionante para manifeste o que 

entender por direito no prazo de 15 (quinze) dias. E, ainda, no mesmo ato, 

por motivo de celeridade e economia processual, deverá o patrono 

fornecer nos autos o endereço dos 9 (nove) herdeiros restantes para 

posterior habilitação/manifestação.

No mais, proceda-se a Secretaria com as anotações necessárias, para 

inclusão do patrono peticionante para que as publicações e intimações 

relativas ao presente feito saiam em nome do advogado indicado em ref. 

55, qual seja OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB-MT 6.702.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de setembro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87799 Nr: 1527-57.2018.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON APARECIDO FERREIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PICOLI HERRERA 

- OAB:21121/O

 AUTOS Nº 1527-57.2018.811.0039CÓDIGO 87799.Vistos.O Ministério 

Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de WELLINGTON 

APARECIDO FERREIRA RIBEIRO, a qual foi devidamente recebida em ref. 

04.O réu foi devidamente citado conforme ref. 9, declarando não ter 

condições de constituir advogado sendo nomeado advogado nomeado 

pelo fato de que na época em questão a comarca estava desprovida de 

Defensor Público, entretanto, atualmente há Defensor Público que possa 

defender o acusado.O réu apresentou resposta escrita à acusação 

conforme referência 24, nos termos do art. 396-A do CPP, não alegando 

qualquer preliminar ou matéria que ensejasse a rejeição da peça 

acusatória, também não juntou documentos novos.Vieram os autos 

conclusose DESIGNO audiência de instrução e julgamento (art. 399 do 

CPP) para o dia 05 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 17H 00MIN, oportunidade 

em que será ouvida a vítima, as testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, e interrogado o réu.Intime-se/requisite-se o acusado.Intime-se as 

vítima e as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219 e 453, todos do CPP, bem como requisitem-se as que exerçam função 

pública, na forma do disposto no art. 221, § 3º do CPP. Havendo 

necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o prazo de 

30 (trinta) dias para sua devolução. Advirto que a sua expedição não 

implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do art. 

222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que couber, 

das peças elencadas na C.N.G.C.Intime-se o MP e a defesa, inclusive da 

expedição (art. 222, parte final, do CPP) da carta, se necessário, 

atentando-se para o que preconiza o art. 370 (§§ 1º, 2º, 3º e 4º) do 

CPP.Cumpra-se com URGÊNCIA.São José dos Quatro Marcos – MT, 08 de 

outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85179 Nr: 230-15.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA DA COSTA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria idade híbrida à autora, 

devendo a renda mensal ser apurada nos moldes do art. 29, II, da Lei n.º 

8.213/1991 inclusive 13º (décimo terceiro) salário. Ante o requerimento 

administrativo realizado pelo requerente, CONCEDO o benefício de 

aposentadoria por idade hibrida, desde a data de 17/04/2017.Tendo em 

vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao 

INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, 

serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357, e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados 

à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno, ainda, o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor das parcelas vencidas nos termos da Súmula 111 do STJ.Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito e, após proceda-se 

com a liquidação da sentença e, desde que o valor da condenação não 

ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, CPC 

não haverá remessa necessária.Publique-se.Registre-se (art. 317, § 4º 

Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI). Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de 

outubro de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88100 Nr: 1673-98.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Comunique-se ao juízo deprecante acerca da distribuição desta, caso já 

não tenha o feito.

Cumpra-se, conforme deprecado, servindo o presente de mandado, 

devendo ser cumprida no prazo assinalado e, na sua ausência, em 10 

(dez) dias, pelo Oficial de Justiça, nos moldes do artigo 372, C.N.G.C./MT, 

devolva-se a presente à Comarca de origem independente de novo 

despacho.

Após, observadas as formalidades legais, devolva-se à Comarca de 

origem com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição.

Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 24 de outubro 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 87410 Nr: 1328-35.2018.811.0039

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MORITZ LUZ - 

OAB:37874, WAGNER RICCI DA SILVA - OAB:MT 21379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a produção de prova pericial para a avaliação da capacidade 

do interditando para praticar os atos da vida civil. Para tanto, considerando 

que o presente feito ainda pende de realização de perícia, nomeio, 

independentemente de compromisso, o Dr. Matheus Berthoud Oliveira , 

CRM 007174, devendo ser intimado na Clinica Santé, Rua Juscelino 

Kubistchek, 3461, Centro, Mirassol D’Oeste-MT; Telefone (65) 3241-5012. 

Consigne-se que deve o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. No laudo pericial devem ser indicados especificadamente os atos 

para os quais haverá necessidade de curatela.Deverá a Secretaria desta 

Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert desta 

nomeação.Em se tratando de pagamento de honorários de perito em caso 

de assistência judiciária gratuita, a matéria é regulamentada pela 

Resolução nº 305 de 07/10/2014, do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 

248,53, podendo ser majorado para até 3 vezes esse valor (art. 3º, §1º). 

Considerando a complexidade do trabalho, visto que a perícia do expert 

compreenderá a alegada incapacidade; considerando o tempo de duração 

do processo, nível de especialização do profissional, bem como o lugar de 

prestação do serviço (em comarca que se encontra a mais de 300 km de 

distância da capital deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente 

à época do efetivo pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 

305/2014-CJF), e fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).Nesta 

hipótese, deve ser observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código de 

Processo Civil, que assim estabelece: “§3o Quando o pagamento da 

perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela 

poderá ser: [...] II - paga com recursos alocados no orçamento da União, 

sendo que os presentes assinam a ata.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de DireitoFábio Rogério Sant’Anna Pinheiro Promotor de Justiça Paulo 

Isidóro GonçalvesDefensor PúblicoEliene Soares Merissi de 

SouzaRequerente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 91020 Nr: 3133-23.2018.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO COLARINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708

 Vistos.

DETERMINO a intimação da parte executada para que efetue o pagamento 

das parcelas vincendas conforme petitório em referencia nº 17, no prazo 

legal.

Intima-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85986 Nr: 609-53.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MUNIZ AREDEZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 609-53.2018.811.0039

CÓDIGO 85986

Vistos.

 INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, haja vista a ausência de 

elementos e documentos requeridos no despacho de ref.04 o qual 

permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do 

benefício almejado.

Intime-se o requerente, na pessoa de seu advogado, para que comprove o 

recolhimento das custas de distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do presente feito, atentando-se a Secretaria da Segunda 

Vara para a redação do artigo 456 da CNJG, in verbis:

“Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 
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exigível.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria 

certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela 

secretaria, sendo desnecessária a anotação na Central de Distribuição.

§ 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, antes do 

arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação.

§ 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do 

advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma 

prescrita em lei.”

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de outubro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88100 Nr: 1673-98.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77239 Nr: 956-23.2017.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O, RÔMULO DE ARAÚJO FILHO - 

OAB:19704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83061 Nr: 3974-52.2017.811.0039

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJ, RAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85245 Nr: 265-72.2018.811.0039

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA AREDEZ DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58692 Nr: 2289-15.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR 

FILHO - OAB:PROCURADOR FED

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60665 Nr: 470-09.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM VERGILIO VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDE APARECIDA VIEIRA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO TOSTES 

CARDOSO - OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Autos nº. 470-09.2015.811.0039.

Código nº. 60665.

Vistos.

Dê-se vista a parte requerida para apresentar contrarrazões, na 

sequência encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, consignado as nossas homenagens (art. 1.010, §3º, do CPC ).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114457 Nr: 4718-90.2018.811.0078

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROTARY CLUB DE SAPEZAL, VALDOMIRO B. S. DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO TUTELAR DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e 
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DEFIRO o pedido de alvará para a entrada e permanência de menores de 

18 (dezoito) anos de idade no evento III BAILE DO HAVAÍ DO ROTARY 

CLUB DE SAPEZAL, ocorrendo nas dependências do PAVILHÃO DA 

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SAPEZAL, no dia 3 de 

novembro, no Município de Sapezal/MT, devendo, entretanto, ser 

observada rigorosamente a Portaria nº 049/2017/DF deste Juízo da 

Infância e Juventude, principalmente no que concerne a permanência de 

menores de 18 anos, desacompanhados dos pais, responsável legal ou 

pessoa maior por eles expressamente autorizados, bem como a proibição 

de venda de bebidas alcoólicas para menores, nos termos da supracitada 

portaria.Por derradeiro, compete aos organizadores do evento bem como 

o Conselho Tutelar da Comarca, fiscalizarem em sua plenitude o 

cumprimento do presente Alvará, e da Portaria do Juízo, sob pena de 

cassação do referido Alvará, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções administrativas e penais.Comunique-se o Conselho Tutelar de 

Sapezal/MT.Oficie-se a Polícia Civil e Militar de Sapezal/MT, para que 

tomem conhecimento do evento, bem como prestarem informações 

necessárias a seus organizadores e realizar a fiscalização das condições 

de segurança.( . . . )  Ciênc ia  ao Min is tér io  Públ ico .Após, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114496 Nr: 4736-14.2018.811.0078

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL LUTKEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS MAGGI SCHWANCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR OLIVO - 

OAB:20230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, constato que não fora juntado o 

contrato de compra e venda dos bens, conforme consta na inicial, o que 

impede a análise da tutela pretendida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 303, §6º do CPC/2015, 

intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 5 

(cinco) dias, juntando o documento faltante, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 88896 Nr: 457-53.2016.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DA SILVEIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994 A/ MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte Requerente, devidamente intimada dentro do prazo legal, a se 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça – ref. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114041 Nr: 4484-11.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELENILDO SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE KELI MADUREIRA 

LAVARDA - OAB:24911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa de seu advogado (a)no prazo de 5 

(cinco)para recolher as Custas Judiciais de ref. 1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113841 Nr: 4380-19.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI LUIS SCHERER, MERICE JACINTA HENS SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI TERESINHA WALTER SCHERER, LISEU 

JOSÉ SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 113841 Nr: 4380-19.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI LUIS SCHERER, MERICE JACINTA HENS SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI TERESINHA WALTER SCHERER, LISEU 

JOSÉ SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para recolher as custas e taxas processuais no 

prazo de 15(quinze) dias sob pena de indeferimento da inicial, conforme 

preconizado no CPC/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 86046 Nr: 2523-40.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joani Aparecida Ferreira de 

Sousa - OAB:39.038

 Vistos etc.

Considerando o teor da manifestação da Defensoria Pública na ref. 56, 

noto que a prisão deve ser mantida.

Observo que apesar da juntada de recibo com assinatura da exequente, 

de fato não houve a quitação do débito alimentar em sua integralidade.

A parte ré almeja o reconhecimento do cumprimento da obrigação que 

ensejou a sua prisão por documento assinado pela representante da parte 

autora, sendo ao que parece, ter sido induzida a erro. Caso a parte ré 

queira contestar o fato alegado pela representante da parte autora, basta 
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comprovar a efetiva transferência de valores restantes, qual seja, R$ 

8.722,43 (oito mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta e três 

centavos), do contrário, a prisão por dívida alimentar deve se manter até 

14.11.2018.

Sendo assim, mantenho a prisão do executado até o pagamento do débito 

ou até que tenha decorrido o prazo anteriormente fixado.

Comunique-se o r. juízo que cumpriu o mandado de prisão.

Intmem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 114639 Nr: 4824-52.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARVELINO PELISSON JUNIOR - 

OAB:42487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, neste estágio processual, DEFIRO parcialmente o pedido 

de tutela provisória de urgência e DETERMINO ao Sr. Gestor Judiciário que 

promova a inclusão da restrição de circulação do veículo FORD KA 1.6 

Flex, ano 2009, modelo 2009, cor Vermelha, placas EKY-5849, Renavan 

16.372224-2, chassi 9BFZK53P999B131460 junto à plataforma do 

“Jusconvênios”.Designe-se audiência de conciliação consoante pauta do 

Conciliador, a realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, 

observando-se o disposto no art. 334 do CPC. Cite-se e intime-se a parte 

Ré para comparecer a audiência designada. O prazo para contestação 

(de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência 

(art. 335, inciso I, do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29478 Nr: 1763-72.2017.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolinário Empreendimentos Imobiliários Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA 

expedida para Comarca de Maravilha-SC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28007 Nr: 970-36.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA APRIGIO RODRIGUES, PEDRO RIBEIRO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. Coelho Fomento Mercantil Ltda., Paulo 

Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Avansini 

Carnelos - OAB:10924/MT

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, por seus 

advogados, para manifestar acerca do documento juntado ás fls. 83/84, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 31847 Nr: 992-60.2018.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Patricia Almeida Ribeiro, Martha Eliana do Amaral 

Ribeiro, Laura Lucia do Amaral Ribeiro, MARIA VALÉRIA DO AMARAL 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos 

Maronezzi, Carlos Roberto do Amaral Ribeiro, Cristina Helena do Amaral 

Ribeiro, AGRO NORTE PESQUISAS E SEMENTES LTDA, Espólio de Carlos 

Roberto do Amaral Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Alves Barbosa - 

OAB:MT/4945, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por 

seus advogados, para manifestar acerca dos documentos juntados ás fls. 

258/259, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20468 Nr: 748-44.2012.811.0094

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TAINARA GRAZIELI RONSONI, Rg: 

2369837-3, Filiação: Maria Sebastiana de Freitas Ronsoni e Orides Angelin 

Ronsoni, data de nascimento: 12/02/1986, brasileiro(a), natural de 

Sapiranga-RS, convivente, do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Pelo exposto, REVOGO as medidas protetivas determinadas no 

presente feito e, ante a cessação da necessidade das medidas protetivas 

de urgência, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Certifique sobre a existência 

de eventual ação penal em trâmite sobre os fatos narrados, 

transladando-se cópias necessárias. Ciência ao MP. Com o trânsito, nada 

sendo requerido, arquivem-se. Tabaporã-MT, 14 de novembro de 

2017.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 24 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21225 Nr: 591-37.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Ajala

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO AJALA, Cpf: 01598695100, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de SERGIO AJALA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU do imóvel ° 001.04.001.003.001, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 84/2009, 

206/2010, 02/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 1.032,68 - Valor Atualizado: R$ 1.032,68 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Logo, não restando esgotados os meios de 

localização dos executados, nem mesmo constando nos autos 

informações que estes se encontram em local incerto ou não sabido, a 

teor do disposto no art. 256, II, do CPC/15, não há que se falar em 

acolhimento da pretendida citação editalícia.Assim, antes de deferir o 

pedido de citação por edital pleiteada pela parte exequente, determino seja 

realizada busca de endereços via BACENJUD com a consequente 

expedição de citação nos endereços alavancados. Após, caso reste 

infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) seja(m) o(s) mesmo(s), determino 

a citação via edital.Após, ultrapassado todas essas etapas, vistas ao 

Exequente. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 26 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20895 Nr: 259-70.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurema Bones

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUREMA BONES, Cpf: 45305986168, Rg: 

6484131, Filiação: Serafim Luiz Martins e Amanda Zam Martins, data de 

nascimento: 04/02/1962, brasileiro(a), natural de Tenente Portela-RS, 

separado(a) judicialmente, doméstica. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de JUREMA BONES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IPTU do imóvel n° 

001.02.010.002.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 492/2008, 165/2009, 298/2010, 76/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

 - Valor Total: R$ 1.768,56 - Valor Atualizado: R$ 1.768,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que a executada manifestou 

não possuir condições financeiras para constituir advogado, requerendo a 

nomeação de um defensor dativo, consoante certificado à fl. 38. Tendo em 

vista a ausência da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio o Dr. Astor 

Beskow, advogado militante nesta comarca, para atuar na defesa do 

acusado.Por oportuno, intime-se o advogado ora nomeado 

paraprovidências que entender necessárias.Deixo para arbitrar os 

honorários advocatícios por ocasião da sentença.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Ciência ao MP.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 24 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20892 Nr: 256-18.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cardoso Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CARDOSO PACHECO, Cpf: 

32552424104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de JOSÉ CARDOSO PACHECO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do imóvel n° 

001.04.01A.016.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2238/2009, 3632/2010, 1323/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2009

 - Valor Total: R$ 751,52 - Valor Atualizado: R$ 751,52 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique-se quanto ao 

cumprimento da (s) carta (s) precatória (s) expedida (s) nos autos. Após, 
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ultrapassado o prazo de 60 (sessenta) dias sem devolução, abram-se 

vistas às partes para se manifestar e, após, conclusos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 24 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20969 Nr: 328-05.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A, WEVERTON PEREIRA RUPOLO - OAB:19738/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 

76102980182, Rg: 1013114-0, Filiação: Antonio Alves e Olira Vieira Alves, 

data de nascimento: 13/10/1974, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

separado(a) judicialmente, comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE TABAPORÃ - MT e PREFEITO 

MUNICIPAL DE TABAPORÃ em face de RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU do imóvel n° 

001.03.170.003.001, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1499/2009, 1866/2010, 1140/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 738,88 - Valor Atualizado: R$ 738,88 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Foi requerida a citação por Edital do(s) 

Executado(s), tendo em vista que não foi encontrado em seu endereço 

fiscal pelo oficial de justiça, sendo que, segundo informações, está em 

lugar incerto. De acordo com o art. 8°, I e III, da Lei 6.830/1980 e com o art. 

256, II, do CPC, a citação por edital será realizada, na execução fiscal, 

somente após o esgotamento de todos os meios possíveis para 

localização do executado.Apenas é possível realizar a citação por edital 

na execução fiscal depois do exaurimento de todas as tentativas para 

encontrar o executado, devendo, antes, haver as diligências a cargo do 

oficial de justiça. (STJ, 2ª T.urma, REsp 653.480/MG, ReI.Min. Francisco 

Peçanha Martins, j.1 °.09.2005, DJ 17.10.2005, p. 258. No mesmo sentido: 

STJ, 2. Turma, REsp 948.191/PE, ReI. Min. Castro Meira, j. 28.08.2007, DJ 

11.09.2007) p. 220. Também no mesmo sentido: STJ, lª Turma, AgRg uo 

REsp 597.981/PR, ReI. Min. Luiz Fux, j. 1°.06.2004, Dl 28.06.2004, 

p.203.)Será nula a citação por edital, segundo entendimento firmado no 

âmbito do STJ, "quando não se utiliza. primeiramente. da determinação 

legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à 

localização do réu. À propósito, esse entendimento consolidou-se no 

enunciado 414 da Súmula do STJ que está assim redigido: “ A citação por 

edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais 

modalidades".Logo, não restando esgotados os meios de localização dos 

executados, nem mesmo constando nos autos informações que estes se 

encontram em local incerto ou não sabido, a teor do disposto no art. 256, II, 

do CPC/15, não há que se falar em acolhimento da pretendida citação 

editalícia.Assim, antes de deferir o pedido de citação por edital pleiteada 

pela parte exequente, determino seja realizada busca de endereços via 

BACENJUD com a consequente expedição de citação nos endereços 

alavancados. Após, caso reste infrutífero ou o(s) endereço(s) obtido(s) 

seja(m) o(s) mesmo(s), determino a citação via edital.Após, ultrapassado 

todas essas etapas, vistas ao Exequente. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 24 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24279 Nr: 712-94.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR FERREIRA PRESTES, Cpf: 

49799487900, Rg: 923.123, Filiação: Alfredo Ferreira Prestes e Carla 

Ferreira Prestes, brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ajuizou a presente Ação Penal em 

face de Gilmar Ferreira Prestes. . I - DOS FATOS: No dia 11/11/2014, no 

período noturno, na residência da família, localizada na Gleba Mercedes, 

Gilmar Ferreira Prestes praticou atos libidinosos diversos da conjunção 

carnal, em face de suas enteadas de 12 anos e 08 anos; II - DO DIREITO: 

A presente ação encontra respaldo nos artigos 217-A c/c art. 226, II, c/c 

71, caput, por duas vezes, todos do Código Penal e art. 136, 3º, c/c art. 

71, caput, ambos do Código Penal III - DOS PEDIDOS: recebimento e 

autuação. Citação por edital do denunciado. Condenação

Despacho: Vistos, etc.Uma vez que restou prejudicada a localização do 

réu, determino sua citação pela via edital. Assim, cite-a dos termos da 

denúncia para responder a acusação, por escrito, através de Advogado, 

no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, sob pena 

de reclusão. Para tanto, expeça-se edital de citação e intimação, na forma 

do artigo 361 e seguintes do Código de Processo Penal, com prazo de 15 

(quinze) dias. Após, deixando o réu de apresentar resposta escrita ou 

não constituindo advogado nos autos, vistas ao MPE e, após, tornem os 

autos conclusos.Determino o perdimento de metade da fiança de acordo 

com o artigo 343 do CPP, caso tenha sido prestada, devendo, após 

descontados os encargos e custas processuais ser recolhida ao fundo 

penitenciário (art. 345 CPP).Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Rafaela Martinello 

Jaeger, digitei.

Tabaporã, 24 de outubro de 2018

Solange Cristina de Oliveira Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25656 Nr: 260-81.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS, EURIDES RICARDO 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Ribas Couto - 

OAB:OAB/MT 14546

 Processo n°: 260-81.2011.811.0108 (Código 25656)

Requerente: Idalia Francisca dos Santos e Outro

Requerido: Município de Tapurah

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo exequente, na forma do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 66026 Nr: 2829-11.2018.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANDRA GOMES - 

OAB:21503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Relembre-se, antes de mais nada, que a assunção da Lei 13.058/14, 

que modificou o panorama do sistema de guarda de menores em nosso 

ordenamento, em especial pela previsão do artigo 1584, §2º, do Código 

Civil, na forma da redação trazida pela nova norma jurídica, elevando a 

guarda compartilhada à condição de regra geral, sem que se saiba de 

modo exauriente qual é o grau de impacto dessa mudança na vida 

cotidiana e psicológica da criança. Ademais, o provimento judicial 

antecipatório, somente em casos especiais, poderá ser outorgado sem a 

prévia averiguação, ou seja, quando não haja qualquer dúvida, devendo 

escudar-se em elementos suficientes para afastar o perigo da 

irreversibilidade da concessão.Destarte, com o objetivo de sedimentar 

minhas informações acerca do caso, evitando, por essa forma, a prolação 

precipitada da decisão pertinente, opto por determinar a realização 

imediata de estudo psicossocial na residência das partes, devendo 

aportar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o relatório com as 

informações necessárias.Sem prejuízo, cite-se a parte requerida, para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, constando do mandado as 

advertências legais. Após o decurso do prazo, com ou sem resposta, ao 

Ministério Público para manifestação.Em segredo de justiça, nos termos do 

artigo 189, II, do Código de Processo Civil/2015.Sem prejuízo, 

considerando primeiramente que nesta comarca não se encontra, ainda, à 

disposição a Central de Conciliação e Mediação ou CEJUSC, com 

observância do artigo 334 do NCPC, bem como nos termos do artigo 1º do 

Provimento nº 9/2016-CM, designo audiência de conciliação para a data de 

28 de novembro de 2018, às 15h30min, a ser realizada pela conciliadora 

deste juízo. Proceda-se a citação da parte requerida para se manifestar 

sobre a intenção ou não de conciliação prévia (art. 334, § 5º do NCPC), 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26023 Nr: 627-08.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Melchior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto à certificação do trânsito em julgado, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64118 Nr: 1741-35.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:MT/13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 47593 Nr: 312-38.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU LUIZ CAPPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDEIRÃO POLITICO, LEANDRO MARTINS 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742, RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - OAB:MT 18.870-O

 Considerando que verifiquei que o envio da correspondência via correio 

eletrônico não teve retorno de recebimento, bem como não teve devolução 

do envio, não podendo-se precisar se foi recebida no destinatário. 

Considerando ainda que a correspondência enviada via correio físico 

retornou sem recebimento, impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora, para manifestação no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64067 Nr: 1706-75.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA APARECIDA ZUCONELLI, GILBERTO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 1313-24.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA MARIA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, quanto à certificação do trânsito em julgado, para no prazo de 

15 dias requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 41922 Nr: 829-14.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA ANGELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação ofertada é tempestiva, 

assim, impulsiono os autos para intimação da parte autora, por meio de 

seu procurador, para no prazo de 15 dias apresntar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64068 Nr: 1707-60.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON JOSÉ PICOLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 54659 Nr: 1990-54.2016.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C T DA SILVA E CIA LTDA ME, CLECI 

TAVARES DA SILVA, AILTON CARDERALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:MT 

8.347, Alváro da Cunha Neto - OAB:MT 12.069, EDENIR RIGHI - 

OAB:MT 8.484, Maria Cecilia Prandine Moleiro de Souza - OAB:MT 

16.711

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora/exequente, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento do 

depósito da diligência, no valor de R$ 64,50, em favor da Oficiala de 

Justiça Pamella Daiane Meinerz, devendo para tanto acessar o CPD – 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do 

Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, em conformidade com o requerimento a fl. 39, sob 

pena de expedição de certidão de crédito em favor do Oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52570 Nr: 884-57.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D DE O GASPAR JUNIOR ME, DANIEL DE 

OLIVEIRA GASPAR JUNIOR, MARGARIDA DA SILVA GASPAR, 

MARCILENE RODRIGUES PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foram recolhidas 3 

diligência para cumprimento de ato no centro da cidade de Tapurah, 

quando os locais de cumprimento é município de Itanhangá/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53870 Nr: 1540-14.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIR CAPPELLARI, GERSON SELINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 Processo n°: 1540-14.2016.811.0108 (Código 53870)

Exequente: SICREDI

Executados: Adelir Cappellari e outro

EXECUÇÃO

VISTOS.

Defiro o pedido de penhora sobre o bem indicado às fls. 77, constante na 

Cédula de Crédito Bancário executada (f.46).

Expeça-se o mandado de constrição, avaliação e intimação, nomeando o 

atual gerente da unidade Sicredi Tapurah/MT como fiel depositário.

Cumprido o mandado, certifique-se quanto a eventual pagamento ou 

interposição de embargos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40961 Nr: 1491-12.2012.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transtulha Transportes Rodoviarios de Cargas 

Ltda, Aguimar Mareco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:1.1640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a devolução 

da carta de citação com a anotação "desconhecido".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 16947 Nr: 130-67.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS COZER, Irineu Cozer

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 1031 de 1058



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE 

LIMA - OAB:SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Pasini - 

OAB:OAB/MT 8856

 Processo n°: 130-67.2006.811.0108 (Código 16947)

Exequente: Bunge Fertilizantes S/A

Executados: Luiz Carlos Cozer e Outro

EXECUÇÃO

VISTOS.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o ofício incluso 

(f.278), postulando o que entender de direito, no prazo de 10 dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48674 Nr: 899-60.2015.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA FERREIRA OVIEDO, Silvana da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto a 

devolução da carta de citação com anotação "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26134 Nr: 738-89.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivandro Mascarello, Ivo Mascarello, SALETE 

ALBANI MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado de penhora, bem como em mesmo prazo 

apresentar planilha atualizada de débitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61954 Nr: 406-78.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agildo Tadeu Gil Prates, FRANCISCO DA 

ROSA, IDÉZIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, complemento 

do depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal 

de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos 

autos, a fim de que seja cumprido o mandado, vez que foi recolhido 

diligência para cumprimento de ato no centro da cidade de Tapurah, 

quando o local de cumprimento é município de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 52905 Nr: 1030-98.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAURI DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o depósito da 

diligência, devendo para tanto acessar o CPD – Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e 

apresentar o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de 

que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60678 Nr: 2815-61.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR CAPPELLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2815-61.2017.811.0108 (Código 60678)

Embargante: Adelir Cappellari

Embargado (a): SICREDI

EMBARGOS À EXECUÇÃO

VISTOS.

Considerando que o embargante não apresentou comprovação ou 

justificativa da hipossuficiência financeira, saliento que não me convenço 

de que a interpretação da norma preconizada na Lei nº 1.060/50 e 

reproduzida – com melhor redação – no art. 99, § 3º, do NCPC, signifique 

que toda vez que a pessoa física declarar-se pobre, automaticamente terá 

direito ao benefício, sem qualquer juízo crítico sobre isso.

Dito isso, na hipótese versanda, não é nada verossímil a alegação de 

hipossuficiência, visto justamente o padrão de vida atingido pelo 

requerente, o que não se encaixa aos parâmetros de pobreza.

Frise-se que é passada a hora de todo o organismo social compreender 

que o serviço judiciário não se autossustenta, não gera dividendos, não 

produz receitas. Vale dizer: o serviço de prestação jurisdicional demanda, 

exige, reclama contrapartida social e isso precisa ser entendido e 

incorporado por todos os que militam e que precisam de sua prestação, 

porque não haverá futuro eficiente da Justiça se ela continuar sendo 

encarada como uma banalidade, que é acessível mediante nenhum 

sacrifício.

Assim, não me convenço do pedido de gratuidade e indefiro-o, 

determinando que a parte proceda o recolhimento das custas iniciais, no 

prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após venham conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17288 Nr: 463-19.2006.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matilde Estefanki Hudyma Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 
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OAB:10661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para dar andamento no feito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62870 Nr: 946-29.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGACIR AUGUSTO CAVAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA OGLIARI - 

OAB:9744/O, Giordano Diego Proceski - OAB:15106-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT0013431B

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64477 Nr: 1961-33.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecir Bordinhão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, que a contestação é tempestiva, razão pela qual 

impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se em impugnação a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 27311 Nr: 333-19.2012.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Elemar Schussler, Dolores Schussler, 

José Francisco Klaus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antenor de Melo Leite - 

OAB:MT/5.123- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para manifestação no prazo de 15 dias quanto a devolução 

da correspondência de citação com anotação "mudou-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 21772 Nr: 1169-31.2008.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dair Bertolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO JARA VIEIRA, JAIRSON MARCOS 

ANTONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Tadeu Dal ' Agnol - 

OAB:61.639-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1169-31.2008.811.0108 (Código 21772)

Exequente: Dair Bertollo

Executados: Edilson Jara Vieira e Outro

EXECUÇÃO

VISTOS.

Em cumprimento ao Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

(f.101-106), intime-se a parte exequente para promover os atos de 

diligência necessários, a fim de que seja realizada a citação pessoal do 

executado Jairson Marcos Antonelli, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 51804 Nr: 444-61.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 444-61.2016.811.0108 (Código 51804)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Raimundo Nonato da Silva, vulgo “Pisquila”

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.220), noticiando a 

tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta (f.215-219) nos 

seus regulares efeitos.

Proceda-se a intimação do apelado para apresentar as contrarrazões, no 

prazo legal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 53860 Nr: 1533-22.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GASPARIN, AVELINO GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:MT 18.870-O

 Processo n°: 1533-22.2016.811.0108 (Código 53860)

Exequente: SICREDI

Executados: Edson Gasparin e Outro

 EXECUÇÃO

VISTOS.

Mantenho incólume a decisão de f. 257, haja vista que até o momento não 

há nos autos manifestação da parte executada quanto ao desinteresse na 

composição da lide.

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito cooperador

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62875 Nr: 949-81.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE COSTA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Autos nº 949-81.2018.811. 0108– código 62875
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Vistos.

Considerando a natureza do presente feito e buscando satisfazer os 

interesses das partes envolvidas, atendendo ao determinado pelo art. 3º, 

§3º, do CPC, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 19/12/2018, às 

14h10min, a ser realizada pela conciliadora no prédio do Fórum da 

Comarca de Tapurah.

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se a parte requerida no endereço informado as fls. 31, bem como 

intime-se a parte autora e. Ciência à Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57364 Nr: 830-57.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA SEBASTIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENEGILDO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 830-57.2017.811. 0108– código 57364

Vistos.

Considerando a natureza do presente feito e buscando satisfazer os 

interesses das partes envolvidas, atendendo ao determinado pelo art. 3º, 

§3º, do CPC, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 19/12/2018, às 14h, 

a ser realizada pela conciliadora no prédio do Fórum da Comarca de 

Tapurah.

Advirtam-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se a parte requerida no endereço informado as fls. 31, bem como 

intime-se a parte autora e. Ciência à Defensoria Pública.

 Cumpra-se.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 61216 Nr: 3109-16.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLPDS, CGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 109-16.2017.811. 0108– código 61216

Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE REVISONAL DE ALIMENTOS proposta por 

JULLYANNA LISBOA PEREIRA DE SOUZA representada por CLAUDETE 

GOMES LISBOA, em face de ANTÃO PEREIRA DE SOUZA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Realizada audiência de conciliação as partes pugnaram pela homologação 

do acordo realizado fl 46.

 Instado a manifestar-se, a Promotora de Justiça com atribuições nesta 

Comarca manifestou-se favorável à homologação do acordo (fls. 48).

É o relato do necessário.

Decido

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Pelo exposto, Homologo por sentença o acordo de fls. 46 para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, e via de consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Transitado em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se

Ciência ao MPE e a DPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64647 Nr: 2039-27.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2039-27.2018.811. 0108– código 64647

Vistos, etc.

 PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA.

Intime-se a requerente para no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos 

cópia da certidão de nascimento do filho, documento indispensável para 

averiguação da responsabilidade da prestação alimentar, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Ciência a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65957 Nr: 2790-14.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CRISTINA WALTER - 

OAB:16136/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2790-14.2018.811. 0108– código 65957

Vistos, etc.

 Considerando que a exequente realizou pedido de execução de alimentos 

dos meses de julho a outubro de 2018 pelo rito de prisão civil previsto no 

artigo 528, §3° do CPC, entretanto, no mesmo artigo no § 7° só admite a 

prisão civil das últimas três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, e 

das parcelar que vencerem no curso da ação, devendo as anteriores 

serem processadas pelo rito de expropriação.

Dessa forma, deverá a exequente promover a adequação da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 65520 Nr: 2579-75.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fininho Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO STRAPAZZON 

DETOFOL - OAB:4234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2579-75.2018.811. 0108– código 65520

Vistos, etc.

 Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no Art. 320 do mesmo diploma legal.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do CPC, 

com fundamento no disposto no Art. 334 do mesmo codex, recebo a 

petição inicial.

Além disso, preenchidos os requisitos do Art. 700 do CPC, a ação 

monitória é pertinente.

Expeça-se o mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para 

execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 dias, 

nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento de honorários 

advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor da causa (CPC, Art. 701), 

anotando-se, ainda, nesse mandado, que, caso a ré o cumpra, no prazo 

estipulado, ficará isenta de custas processuais (CPC, Art. 701, §1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, a ré poderá oferecer embargos (CPC, 

Art. 702), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (Art. 701,§2º, do CPC).

Apresentando a ré embargos monitórios, no prazo legal, certifique-se e 

intime-se a autora para responder os embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do Art. 702, §5º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 26 de outubro de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64632 Nr: 2029-80.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBO a petição inicial.Defiro os benefícios da gratuidade de 

justiça.Com relação ao pedido de alimentos provisórios, considerando o 

binômio necessidade e possibilidade, e a ausência de maiores elementos 

quanto aos reais ganhos do requerido, fixo os alimentos provisórios em 

30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo vigente, a ser pago em 

favor do menor até o dia 10 (dez) de cada mês a partir da citação, 

devendo ser depositado na conta corrente informada nos autos, bem 

como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.(...) 

Assim, com fundamento no art. 33 e seguintes da Lei nº 8.069/90, 

CONCEDO a guarda provisória de Emilly Fernandes da Costa à genitora, 

ora requerente, Arlene Fernandes de Moura.(...) Fixo, pois, o direito de 

visitas do genitor a ser exercido nos períodos de férias escolares e em 

feriados prolongados, devendo o infante ser devolvido no dia que 

antecede o retorno das aulas. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 20991 Nr: 395-98.2008.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ALEXANDRE FILHOS, ELTON 

ROGERIO PIRES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 395-98.2008.811.0108 (Código 20991)

Requerente: Ministério Público - MT

Réu: Claudio Alexandre Filhos e outro.

AÇÃO PENAL

 VISTOS.

Certifique-se quanto a tempestividade do recurso de apelação interposto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55930 Nr: 2649-63.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO FERNANDO COELHO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 Processo n°: 2649-63.2016.811.0108 (Código 55930)

Requerente: Ministério Público - MT

Réu: Diogo Fernando Coelho Moreira.

AÇÃO PENAL

 VISTOS.

Certifique-se quanto a tempestividade do recurso de apelação interposto.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40830 Nr: 1317-03.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1317-03.2012.811.0108 (Código 40830)

Requerente: Ministério Público - MT

Réu: Tiago Sales

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.98), noticiando a 

tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta (f.95) nos seus 

regulares efeitos.

Já oferecido as razões recursais, proceda-se à intimação do apelado para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 30 de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 40634 Nr: 1110-04.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Viegas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 Processo n°: 1110-04.2012.811.0108 (Código 40634)

Autor: Ministério Público - MT

Réu: Maria Aparecida Viegas

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.125), noticiando a 
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tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta (f.124) nos seus 

regulares efeitos.

Após o oferecimento das razões, proceda-se à intimação do apelado para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, de outubro de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 56769 Nr: 506-67.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSL, ROSANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova pericial, 

exclusivamente.NOMEIO assistente social credenciada a exercer 

atividades no Poder Judiciário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda à realização de estudo da condição sócio-econômica do autor, 

devendo responder os termos dos quesitos formulados, bem como 

acostar aos autos fotografias do autor e de sua residência. ESTABELEÇO 

que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo de 20 (vinte) 

dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que justificada a 

necessidade.EXPEÇA-SE ofício para a Secretarial Municipal de Saúde, 

com a finalidade de requisitar, no prazo de 10 (dez) dias, informações 

sobre a existência de profissionais credenciados junto à municipalidade e 

que tenham interesse em realizar perícias médicas no âmbito de ações 

previdenciárias, cientes de que os honorários periciais são fixados no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que podem ser majorados, de forma 

justificada, até o limite de três vezes (R$ 600,00), nos termos do art. 28 e 

Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do Conselho da Justiça 

Federal.Intimem-se as partes litigantes para que, caso queiram, 

apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 

(quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de Processo Civil].Distribuição do 

ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral 

prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 57073 Nr: 656-48.2017.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE ROSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON XAVIER DE MATOS, O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n.º 656-48.2017015.811.0108.

 Devido à aplicação da ideia de processo sincrético, o cumprimento de 

sentença se concretiza, como fórmula geral, no âmbito do processo em 

que foi proferido o veredicto que se objetiva executar. A cumulação de 

ações executivas, formuladas contras o mesmo devedor, é, também, 

perfeitamente possível, desde que observados os requisitos previstos do 

art. 780 do Código de Processo Civil. Isso significa dizer, por força de 

proposição logica, que subsistindo incompatibilidade de procedimentos, é 

inadmissível, em um mesmo processo de execução e de maneira 

simultânea, proceder-se a cumulação de execuções.

Por via de consequência, diante desta perspectiva, considerando-se que 

os ritos das ações de execução de alimentos, que se processam através 

da expropriação de bens [art. 528 do Código de Processo Civil] e da 

coerção pessoal [art. 528 do Código de Processo Civil], são totalmente 

incompatíveis entre si (visto que preveem prazos, para o efeito de 

pagamento da dívida e de formulação de defesa diferentes e produzem 

consequências distintas), com lastro no conteúdo do art. 780 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de cumulação de execuções no mesmo 

processo.

Como medida de prudência, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda da petição 

inicial para o fim de: a) esclarecer se deseja imprimir o procedimento 

previsto no art. 528 do Código de Processo Civil/2015, em que é cabível a 

imposição da prisão civil do devedor; ou b) caso opte por usar o art. 528, 

§ 8.º c/c o art. 523, ambos do Código de Processo Civil/2015, adapte o 

pedido da petição inicial, à luz dos ditames legais.

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 18 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 59685 Nr: 2165-14.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DE SOUSA AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2165-14.2017.811.0108 – CÓD. 59685.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda., em desfavor de Flávio de Sousa 

Agostinho.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou a intenção de não mais imprimir andamento 

aos atos do processo, revelando a ausência de interesse em obter a 

prestação jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência de 

necessidade de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não 

ultimada a citação do réu [art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], 

considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é 

medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

INDEFIRO o pedido de desbloqueio do veículo e de comunicação ao 

SERASA, pois não subsiste decisão judicial impondo a inserção de 

restrição na base de dados do Renavam e/ou de inclusão do nome do 

requerido nos cadastros de proteção ao crédito.

Custas integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 44794 Nr: 845-31.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R F Buchemann da Rocha ME, Rhayza 

Fernanda Buchemann da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 845-31.2014.811.0108 – CÓD. 44794.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 
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existência de veículos em nome das executadas.

Com a juntada do extrato, intime-se o exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 23 de outubro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 63625 Nr: 1419-15.2018.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEVI PEDRO MASSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 (...) De acordo com a sistemática processual, os embargos do executado 

não terão efeito suspensivo (art. 919 do NCPC), salvo a requerimento do 

devedor quando demonstrado os requisitos necessários para concessão 

de tutela provisória e estando a execução garantida por penhora, depósito 

ou caução suficientes (art. 919, § 1° do CPC).No caso dos autos, não 

verifico o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, quais sejam, 

urgência ou evidência do direito, para que o trâmite da execução seja 

suspenso.Ademais, a execução não está garantida por penhora, depósito 

ou caução suficiente.Assim, como o embargante não demonstrou a 

urgência ou evidência do direito exigido no § 1° do art. 919 do CPC, deixo 

de determinar a suspensão do processo de execução.No mais, 

considerando pedido de audiência de conciliação, designo para o dia 07 

de novembro de 2018, às 14h30min.Intime-se a embargada, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 334 do CPC), para 

comparecer ao ato designado, bem como intime-se a parte embargante. 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14997 Nr: 226-87.2003.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON VILELA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devino Manfio Mazzonetto, Aletícia Lago 

Mazzonetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950, Vanderval Queiroz Vieira Junior - OAB:OAB/MT 7875-B

 Processo n.º 596-90.2008.811.0108.

 Proceda-se à intimação dos requeridos, mediante a expedição de 

mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprovem nos autos o 

cumprimento da obrigação de fazer, objeto da sentença exequenda, sob 

pena de arbitramento de multa [art. 536 do Código de Processo Civil], ou 

apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 536, § 4.º c/c 

art. 525 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, em 22 de outubro de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43170 Nr: 2136-03.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:OAB/MT 11.291, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 4.678, TATYANE CAVALCANTI 

DE ALBUQUERQUE - OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSANGELA FERREIRA, Cpf: 

56792743100, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: \b 1. EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) \b0 para, 

\b no prazo de 15 (quinze) dias\b0 , efetuar o pagamento da dívida, 

acrescido de custas judiciais (Art. 523, caput, do NCPC), advertindo-o(s) 

de que, não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo acima 

assinalado, acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento 

de honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o 

valor dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Despacho/Decisão: Processo n.º 2136-03.2013.811.0108.Providencie-se 

a regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar o cumprimento de sentença, promovida por Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT contra Rosangela 

Ferreira.Proceda-se à intimação da executada, via edital [art. 513, § 2.º, 

inciso IV do Código de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, realize o pagamento integral do débito, acrescido de custas judiciais 

[art. 523 do Código de Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias sem quitação voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, 

independentemente de penhora e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) 

dias para apresentação de impugnação [art. 525 do Código de Processo 

Civil].Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do Código de 

Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.A ausência de pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias acarretará: a) na imposição de 

multa de 10%; b) no pagamento de honorários de advogado, arbitrados no 

percentual de 10% sobre o valor dado à causa [art. 523, § 1.º do Código 

de Processo Civil]; c) na expedição de mandado de penhora e avaliação 

[art. 523, § 3.º do Código de Processo Civil]; d) na realização de 

apontamento de protesto da decisão judicial e de inclusão de registro em 

cadastros de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de 

Processo Civil].Intimem-se.De Lucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, 

em 22 de outubro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 30 de outubro de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 18072 Nr: 1239-19.2006.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salatiel Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luis Dill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BORGES SOUZA - 

OAB:19253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a expedição de intimação pessoal da parte autora, para no prazo de 

5 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, §1º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 15406 Nr: 298-06.2005.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO LEONEL BEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Pasini - OAB:OAB/MT 

8856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:21238/RS

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar acerca da devolução da 

missiva e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 23656 Nr: 1499-91.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ANSELMO SCHMULER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 10 dias manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 70 e requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000001-59.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

M O SANTOS JUNIOR EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU OAB - MT0021508A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO MORENO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

1000001-59.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: M O SANTOS JUNIOR EIRELI - 

ME EXECUTADO: SILVIO MORENO DE SOUZA Vistos. Considerando que o 

executado não realizou o pagamento da execução, defiro requerimento da 

exequente, determinando que seja procedida à penhora on-line nas contas 

e/ou aplicações, em que o Executado eventualmente figure como titular, 

estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a quantia de R$ 

6.234,68 (seis mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito 

centavos), de acordo com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. 

Caso haja penhora, designe-se audiência de conciliação conforme 

disponibilidade de pauta do conciliador, devendo o executado poderá 

oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. Caso seja 

infrutífera a tentativa de constrição intime-se o credor para indicar bens do 

devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 

extinção do processo, conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tapurah-MT, 29 de outubro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010068-61.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & CASTRO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE ALINE DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Processo: 

8010068-61.2017.8.11.0108. EXEQUENTE: CASTRO & CASTRO LTDA - ME 

EXECUTADO: GISLAINE ALINE DE SOUZA RODRIGUES Vistos. 

Certifique-se o trânsito em julgado. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tapurah/MT, 31 de outubro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito em Sub. Legal

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51437 Nr: 119-63.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR PEREIRA DOS SANTOS, PASCOAL 

ALBERTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16037, VALTER VICENTE LEON - OAB:4.146-A/MT

 Certifico e dou fé que intimo a defesa acerca da audiência designada 

para o dia 06/11/2018, ás 13h45min a ser realizada na 10ª vara criminal da 

Comarca de Cuiabá-MT conforme juntada de ofício ás fls. 169.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54014 Nr: 947-25.2014.811.0085

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERSON BENÍCIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 

CIVIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:17179

 Processo nº 947-25.2014.811.0085 (Código 54014)

Vistos.

Intime-se a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, voltem-me os 

autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, alterando-se o polo ativo e 

passivo.

 Às providências.

 Terra Nova do Norte, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60745 Nr: 301-10.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCE HELENA GRANJA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIOLINA DE MEIRA GRANJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Certifico e dou fé, conforme determinado à fl. 115, que passo a intimar a 

requerente para diligenciar o necessário para o prosseguimento do feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65080 Nr: 1064-74.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KHFDMC, MARLI FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1064-74.2018.811.0085 (Código 65080)Vistos.Trata-se de 

AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por KAUAN HENRIQUE FERREIRA DE 

MOURA COSTA, representado por MARLI FERREIRA DE MOURA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos.Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. 

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

exordial.Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.Sendo 

assim, considerando que a parte autora declarou hipossuficiência 

financeira à fl. 17, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98, do NCPC.Indefiro, nesta fase inicial, a antecipação 

dos efeitos da tutela, sem prejuízo de nova análise após a perícia judicial e 

estudo social, tendo em vista que para o deferimento da prestação 

disciplinada pela Lei n. 8.742/93 à pessoa portadora de deficiência é 

indispensável a aferição da condição de incapacidade da parte autora 

mediante a realização de perícia médica que ateste tal condição. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 65186 Nr: 1125-32.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO SERPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19135, NIWMAR SERPA - OAB:OAB/MT 19703-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1125-32.2018.811.0085 (Código 65186)

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a parte autora, ao argumento de 

não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

No caso concreto, há indicativos de que a parte autora detém condições 

financeiras razoáveis, notadamente os documentos de fls. 70/73, o que 

causa estranheza a alegação de hipossuficiência financeira.

 É sabido que os benefícios da assistência judiciária gratuita não devem 

ser concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceder ao recolhimento das custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

Às providências.

Terra Nova do Norte, 19 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59471 Nr: 1112-04.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT, FRANCISCO 

ENDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 

CIVIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT, EDWIN DE ALMEIDA COSTA - OAB:14621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

requerimento de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, pois não 

vislumbro requisitos basilares para a sua concessão.CITE-SE a parte 

requerida, para que, no prazo legal, apresente resposta à demanda, 

consignando as advertências legais.Com apresentação de resposta ou 

transcurso do prazo in albis, CERTIFIQUE-SE.Em seguida, INTIME-SE a 

parte autora para pugnar o que entender de direito e, após, ao Ministério 

Público Estadual para manifestação. CIÊNCIA ao MPE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.Jean 

Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54970 Nr: 173-58.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR PINHEIRO SEGANTINE - 

OAB:273735/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 173-58.2015.811.0085 (Código 54970)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por EVA DA SILVA contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 24.

Instada a manifestar-se, a parte executada apresentou exceção de 

pré-executividade, ocasião em que a parte autora concordou com o 

cálculo apresentado pelo executado, sendo este homologado à fl. 40 e 

verso.

Às fls. 42 e 53, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 46 e 55, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 48 e 56, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 46 e 55, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38252 Nr: 813-37.2010.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 1039 de 1058



 PARTE AUTORA: GABRIEL LISBINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 813-37.2010.811.0085 (Código 38252)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por GABRIEL LISBINSKI 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 103.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pelo autor, sendo este homologado à fl. 104.

Às fls. 105/106, foram expedidas as respectivas RPVs/Precatório.

Aportaram às fls. 108/109, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs/Precatório.

Às fls. 110/111, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 108/109, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

 Cumpra-se o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC, expedindo-se edital de 

intimação.

Após, certificado o trânsito em julgado, determino o imediato 

ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62316 Nr: 1194-98.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1194-98.2017.811.0085 (Código 62316)

Vistos.

Inobstante a oportunidade já concedida à parte autora, intime-se, desta 

vez, pessoalmente, para, no prazo de 15 [quinze] dias, comprovar nos 

autos a miserabilidade alegada ou recolher o valor das custas 

processuais, conforme determinado à fl. 58, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62278 Nr: 1173-25.2017.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANA DA APARECIDA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1173-25.2017.811.0085 (Código 62278)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão c/c pedido liminar proposta pelo 

Consorcio Nacional Honda Ltda em face de Geovana da Aparecida Miguel, 

ambos qualificados nos autos.

Às fls. 47 e verso, foi recebida a inicial, ocasião em que foi deferida a 

medida liminar pleiteada.

No entanto, conforme petição de fl. 55, a parte autora requereu a extinção 

da ação pela desistência.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação por parte do requerido, uma vez que nem foi citado, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, revogando a liminar deferida.

 Eventuais custas pela parte autora.

Proceda-se a devolução do valor depositado à fl. 54.

Transitada em julgado, arquivem-se após as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56508 Nr: 1000-69.2015.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR ZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O, PAULO ALCEU NART - OAB:27044

 Processo nº 1000-69.2015.811.0085 (Código 56508)

Vistos.

Considerando que o acusado Evair Zini e seu defensor aceitaram a 

proposta de suspensão condicional do processo [fl. 79], HOMOLOGO-A, 

ressalvando a estes que a suspensão será revogada se, no curso do 

prazo, o acusado vier a ser processado por outro crime ou contravenção, 

ou ainda descumprir qualquer das condições impostas. Cientifique-se o 

réu de que, expirado o prazo sem revogação, este juízo declarará extinta 

a sua punibilidade, bem como durante o prazo de suspensão não correrá 

a prescrição.

Considerando o disposto no art. 1.471, § 1º da CNGC, defiro o 

requerimento ministerial e determino a destinação do valor recolhido às fls. 

16/18 em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Terra 

Nova do Norte/MT.

Arquive-se provisoriamente o feito, excluindo-o do relatório estatístico, 

sem baixa na distribuição, aguardando o cumprimento da carta precatória 

expedida para fiscalização.

 Oficie-se urgentemente ao juízo deprecado, informando a homologação, 

visando o cumprimento do item “b”, da carta precatória de fl. 76 [CP 

nº0000728-90.2018.8.24.0026 – juízo deprecado].

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Terra Nova do Norte, 15 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64906 Nr: 998-94.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMAR ROQUE DA SILVA -ME, CLAUDIMAR 

ROQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÓRIO BRASIL MINERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 998-94.2018.811.0085 (Código 64906)

Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 
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de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador(a) 

deste juízo.

Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo 

Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Às providências.

 Terra Nova do Norte, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60953 Nr: 402-47.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR POLITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FERREIRA DE LIMA, TEREZINHA DE 

JESUS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 402-47.2017.811.0085 (Código 60953)

Vistos.

Inobstante a oportunidade já concedida à parte autora, intime-se, desta 

vez, pessoalmente, para, no prazo de 15 [quinze] dias, comprovar nos 

autos a miserabilidade alegada, conforme determinado à fl. 29, sob pena 

de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58074 Nr: 404-51.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDIR MACHADO RIBEIRO, ANSELMO 

OLPIDIO VERGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processos: 404-51.2016.811.0085, 785-59.2016.811.0085 e 

403-66.2016.811.0085

(Códigos 58074, 58751 e 58072)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de ações de execuções de títulos extrajudiciais ajuizadas pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-Grossense em face de Osvaldir Machado Ribeiro e Anselmo Olpidio 

Vergues, todos devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado às fls. 54/57 (código 58074), fls. 50/53 

(código 58751) e fls. 65/68 (código 58072), pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral do 

acordo celebrado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 54/57 (código 58074), fls. 50/53 (código 58751) e fls. 65/68 (código 

58072), para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para cumprimento do acordo realizado entre as partes, 

manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento definitivo.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61924 Nr: 964-56.2017.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ERD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº: 964-56.2017.811.0085 (Código 61924)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória movida pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense, em face de Mario Erd, 

ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo juntado às fls. 68/70, e pugnaram pela sua homologação e 

suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

À fl. 71, a parte autora informou que o acordo foi cumprido integralmente, 

pugnando pelo arquivamento dos autos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabeleceram parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnaram pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 68/70, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive 

a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão. Por consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas recolhidas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.
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Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60126 Nr: 1434-24.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE FÁTIMA TIBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução nº 1434-24.2016.811.0085 (Código 60126)

Vistos.

DEFIRO o requerimento da parte autora de fl. 77.

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo requerido.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Cumpra-se.

 Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50193 Nr: 87-92.2012.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037, MÁRIO LÚCIO VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:1726/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dispõe o artigo 313, do NCPC: "Suspende-se o processo: I- pela morte ou 

pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu 

representante legal ou de seu procurador; (...).

Posto isso, considerando a informação de óbito da parte autora, defiro o 

requerimento de fl. 56 e suspenso o processo pelo prazo de 90 dias, para 

a habilitação de eventual herdeiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30590 Nr: 2577-68.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR A SONTAG & CIA LTDA, OSMAR 

ALBINO SONTAG, WALNIR ISIDORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7285, RODRIGO CARLONI DE ASSIS - OAB:OAB/MT 11.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder 

Judiciário, indefiro o pedido do exequente, posto que é ônus da parte 

diligenciar na tentativa de localização de bens do executado.Intime-se a 

parte executada para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36270 Nr: 277-60.2009.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CABEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal n° 277-60.2009.811.0085 (Código 36270)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Terra Nova do Norte em face de Antonio Cabeza, ambos qualificados 

nos autos.

 No decorrer do procedimento a parte exequente requereu a extinção do 

feito informando quitação da dívida executada [fls. 31/33].

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: [...] II – a obrigação for satisfeita [...]”.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais 

penhoras realizadas nos autos.

Sem condenação em custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62706 Nr: 1510-14.2017.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERNEVALDO NOGUEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal n° 1510-14.2017.811.0085 (Código 62706)

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Nova Guarita em face de Dernevaldo Nogueira Arruda, ambos 

qualificados nos autos.

 No decorrer do procedimento a parte exequente requereu a extinção do 

feito informando quitação da dívida executada [fl. 10/12].

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: [...] II – a obrigação for satisfeita [...]”.

Isto posto, JULGO EXTINTA POR SENTENÇA A EXECUÇÃO, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, desconstituindo eventuais 

penhoras realizadas nos autos.

Sem condenação em custas processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 03 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57949 Nr: 344-78.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON FORNARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Processo nº 344-78.2016.811.0085 (Código 57949)

Vistos.

Intime-se a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 
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não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, voltem-me os 

autos conclusos para análise do pedido de penhora online.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, alterando-se o polo ativo e 

passivo.

 Às providências.

 Terra Nova do Norte, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36958 Nr: 1101-19.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI PIRES DOS SANTOS, SIDNEY 

APARECIDO GUIDO PEREIRA, MILTON DE OLIVEIRA OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A, JULIANO SGUIZARDI - OAB:OAB/MT 16.483, 

SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Processo nº: 1101-19.2009.811.0085 (Código 36958)

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 461 e verso.

Redesigno a audiência para o dia 06 de fevereiro de 2019, às 16:00 horas.

Atentem-se para o novo endereço do acusado Davi Pires dos Santos, 

apresentado à fl. 461v.

 Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 18 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57744 Nr: 261-62.2016.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMILSON HESPER MOURA, EDUARDO 

APOLINARIO VALDIVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:OAB/MT 15.090/O

 Processo nº: 261-62.2016.811.0085 (Código 57744)

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 188 e considerando que é de conhecimento 

de todos que as nomeações de advogados seguem, em regra, uma 

ORDEM CRONOLÓGICA DE REVEZAMENTO, e é efetivada através de 

decisão do magistrado, este juízo foi induzido a erro pelas certidões de fls. 

68/69, uma vez que não caberia outra interpretação, diversa da de que os 

próprios réus, no balcão da secretaria, estariam indicando a advogada 

como sua patrona.

 No entanto, atendendo ao princípio da economia processual e da 

celeridade, considerando que a Dra. Angelita Kemper atuou em todas as 

fases do processo até a prolação da sentença, fica a mesma nomeada 

como defensora dativa dos réus, razão pela qual arbitro honorários pelos 

serviços prestados conforme tabela mínima da OAB/MT (10URH).

Advirto a Secretaria da Vara para prestar mais atenção aos atos de seu 

ofício, evitando-se equívocos dessa natureza, sob pena de 

responsabilidade.

Em relação a arma apreendida [auto de apreensão de fl. 13], considerando 

a manifestação ministerial de fl. 187, DETERMINO que seja encaminhada ao 

Comando do Exército, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/2003.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Terra Nova do Norte, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52985 Nr: 186-91.2014.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, 

CARLA DENISE REGENER PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 186-91.2014.811.0085 (Código 52985)

Vistos.

Considerando o decurso de prazo bem superior ao requerido pela parte 

autora, intime-se para, no prazo de 15 [quinze] dias, informar o atual 

endereço da parte executada, conforme decisões de fls. 75 e verso/78 e 

verso.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 15 de outubro de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50073 Nr: 1062-51.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDIA MARA MENEGASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE 

FREITAS LTDA - UESRF, JUSCELINO RESENDE DE FREITAS, MATHEUS DE 

TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA - 

OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que deixo de expedir a certidão de débito das taxas e 

custas judiciárias para encaminhamento ao DCA – Departamento de 

Controle e Arrecadação, posto que, em que pese o cálculo de fl. 56, a 

parte é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certificado à fl. 59. Por 

ser expressão da verdade, lavrei a presente certidão.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60174 Nr: 22-24.2017.811.0085

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILZAIR DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON GRAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que deixo de expedir a certidão de débito das taxas e 

custas judiciárias para encaminhamento ao DCA – Departamento de 

Controle e Arrecadação, posto que, em que pese o cálculo de fl. 30, a 

parte é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certificado à fl. 33. Por 

ser expressão da verdade, lavrei a presente certidão.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51799 Nr: 489-42.2013.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIVO, ALV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKOE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé que deixo de expedir a certidão de débito das taxas e 

custas judiciárias para encaminhamento ao DCA – Departamento de 

Controle e Arrecadação, posto que, em que pese o cálculo de fl. 34, a 

parte é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certificado à fl. 38. Por 

ser expressão da verdade, lavrei a presente certidão.

Elisandra Hattori da Rocha

Gestora Administrativa 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63134 Nr: 144-03.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCEU RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar a SUSPENSÃO 

dos efeitos do leilão realizado em 26/07/2017, tendo como imóvel o Lote 

030 – Matrícula 3.071 – Terra Nova do Norte/MT, sendo DETERMINADO, 

desde já, a manutenção da posse do imóvel objeto da lide em face do 

autor Nilceu Rodrigues de Paula. No que tange ao pedido de inversão do 

ônus da prova, considerando a relação de consumo – arts. 2º e 3º da Lei 

n. 8.078/90 – sendo aplicável a legislação consumerista, INVERTO o ônus 

da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à 

hipossuficiência da parte autora. DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária 

para que expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

comarca para que averbe à Matrícula n.º 3.071 a existência desta 

demanda. DETERMINO que se designe, de acordo com a pauta da 

conciliadora, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes com as 

ADVERTÊNCIAS de praxe. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51413 Nr: 95-35.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o acusado 

Ademir Ferreira da Silva, já qualificado nos autos, da imputação a ele 

endereçada na inicial acusatória, o que faço com fulcro no art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal.ISENTO de custas processuais.COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma da CNGC.P.R.I.C.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, cumpra-se o disposto no 

artigo 974 da CNGC/MT e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações 

de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59888 Nr: 1315-63.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE RASCH CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer 

na AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

04/12/2018 com início às 16:10 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora será realizada na pessoa do seu advogado (Art. 334, § 3º 

do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de audiência de 

instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , dispensando-se a 

intimação do juízo.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 1339 /2018 - VBST

O Excelentíssimo Senhor Elmo Lamoia de Moraes Juiz Substituto e Diretor 

do Foro da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos da Portaria 682/2016-PRES, de 02/12/2016, 

subscrita pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente do 

Tribunal de Justiça em Substituição Legal.

 RESOLVE:

 I - REVOGAR a Portaria 015/2018 que designou a servidora MONIK 

ASSAD DE LIMA, Analista Judiciária, matrícula 21427, para exercer a 

função de Gestor Administrativo III.

 II - REVOGAR a Portaria 018/2018 que designou a servidora MONIK 

ASSAD DE LIMA, Analista Judiciária, matrícula 21427, para responder 

pelos trabalhos da Central de Mandados e da Central de Processamento 

de Diligências da Comarca;

 III - LOTAR e DESIGNAR a servidora CRISTIANE APARECIDA MENDES DA 

SILVA HONDO, Técnico Judiciário, matrícula 37945, na Diretoria 

Administrativa desta Comarca para exercer a função de Gestora 

Administrativo III a partir do dia 29/10/2018.

 IV - DESIGNAR a servidora CRISTIANE APARECIDA MENDES DA SILVA 

HONDO, Técnico Judiciário, matrícula 37945, para responder pela Central 

de Mandados e Central de Processamento de diligências da comarca, a 

partir do dia 29/10/2018.

 P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Divisão de 

Cadastro e Informação e ao Departamento de Pagamento Pessoal.

 Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 30 de outubro de 2018.

 Elmo Lamoia de Moraes

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55255 Nr: 91-51.2015.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Neto Maciel Aranha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O, Edson Oliveira Souza Junior - 

OAB:18.255-B, Eduardo Fernandes Fidelis - OAB:20.681, Hudson 

Luiz de Oliveira - OAB:21613, Liomar Santos de Almeida - 

OAB:21.001/MT, Luimila Caroline Moreira da Silva - OAB:22722/O

 Ação Penal nº: 91-51.2015-811.0077 - Código: 55255

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Réu: Manoel Neto Maciel Aranha

S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada por meio da qual foi 

pronunciado o réu Manoel Neto Maciel Aranha, como incurso o artigo 121, 

§ 2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em decorrência, hoje o réu Manoel Neto Maciel Aranha foi submetido a 

julgamento popular.

Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar os quesitos 

apresentados para votação, reconheceu a materialidade e autoria do 

crime imputado ao réu;

Considerando que o Conselho de Sentença entendeu que houve animus 

necandi na ação do acusado e não acolheu a tese defensiva de 

desclassificação para lesão corporal;

Considerando que o Conselho de Sentença não absolveu o acusado do 

crime que lhe foi imputado;

Considerando que o Conselho de Sentença não acolheu a tese defensiva 

do privilégio previsto no §1º do art. 121 do Código Penal;
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Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu que o acusado 

agiu por motivo fútil e com meio cruel em relação à vítima;

Atento à soberana decisão do Nobre Conselho de Sentença, CONDENO o 

réu Manoel Neto Maciel Aranha, qualificado nos autos, nas sanções do 

artigo 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

passo à dosimetria das penas, nos seguintes termos.

I - PENA-BASE

Com relação à culpabilidade, o réu não excedeu o normal do tipo, sendo a 

reprovabilidade da conduta aquela normal do tipo de homicídio.

O réu ostenta maus antecedentes, visto que há sentença condenatória na 

Ação Penal nº 49642-63.2016.811.0077 – Código 58905, referente a fatos 

ocorridos em 31/01/2015, e que transitou em julgado em 11/09/2018, isto é, 

após os fatos deste processo.

No que tange à conduta social e personalidade, não foram coletados 

elementos que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social, 

embora já tenha praticado três crimes. Deixo de valorar este ponto, por 

entender que no presente caso se trataria de aplicação do direito penal do 

autor, visto que o pensamento misógino demonstrado em Plenário pelo 

acusado se confunde com o próprio motivo do crime.

 O motivo do crime não pode ser considerado para majorar a pena base, 

pois foi utilizado para qualificar o crime.

Em relação às circunstâncias do crime, considerando que o Conselho de 

Sentença reconheceu a qualificadora do meio cruel e que esta não foi 

utilizada para qualificar o crime, é possível sua valoração na primeira fase 

da dosimetria da pena. Esta circunstância deve ser valorada em desfavor 

do condenado, haja vista a excessiva violência da ação, com chutes no 

rosto da vítima, se valendo de botina pesada e robusta, apta para o 

trabalho pesado (fotografia às fls. 57), o que causou intenso e 

desnecessário sofrimento na vítima.

As consequências do crime são graves e devem ser valoradas em 

desfavor do condenado, já que conforme consta nos autos a vítima ficou 

desacordada e teve de ser hospitalizada, sofrendo graves ferimentos 

(fotografias às fls. 33), e conforme relatado em Plenário a vítima perdeu 

parte dos dentes da boca, teve a região óssea da face trincada, teve 

perda parcial da visão, tendo que passar a fazer o uso de óculos após a 

ação.

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada a ser 

considerado, pois não influenciou na prática delitiva, visto que o privilégio 

invocado pela defesa (art. 121, §1º, do Código Penal) não foi reconhecido 

pelo Conselho de Sentença.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo TRÊS 

delas desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base de 17 (dezessete) anos de 

reclusão.

II - PENA INTERMEDIÁRIA

Ausentes circunstâncias legais atenuantes. Entretanto, tendo em vista que 

o réu é reincidente na prática delitiva, pois ao tempo do fato já ostentava 

condenação criminal transitada em julgado em 16/04/2014 na Ação Penal 

nº 1036-14.2010.811.0077 – Código 29937, e que ainda não terminou o 

cumprimento da pena e nem se passaram cinco anos do término da pena 

(conforme autos da execução de pena nº 564-71.2014.811.0077 – Código 

53854, ambos em trâmite perante este juízo), reconheço a agravante 

prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal e aumento a pena em 1/6 (um 

sexto), ficando a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 10 (dez) 

meses de reclusão.

 III - PENA FINAL

Não há causa de aumento de pena.

Aplico a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, II, do Código 

Penal), e reduzo a pena em 1/3 (um terço), aplicando a fração mínima 

porque o réu percorreu grande parte do iter criminis, já que agrediu a 

vítima até mesmo quando ela já estava ao chão, deixando-a desacordada 

e hospitalizada, ou seja, o delito de homicídio esteve muito próximo da 

consumação. Fica assim a pena DEFINITIVA em 13 (treze) anos, 02 (dois) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

IV - DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Assim, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a”, e §3°, do Código Penal, deve 

ser fixado o regime FECHADO para início do cumprimento da pena.

Diante do total da pena fixada, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, 

§ 2º do CPP, pois sua aplicação não traria nenhum resultado prático na 

atual fase processual, já que o período da prisão provisória não 

corresponde com o total da fração aplicável ao caso, de maneira que as 

questões relativas à detração penal devem ser dirimidas pelo juízo da 

execução, no momento oportuno.

V - DO DISPOSITIVO

 Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de 

Sentença, CONDENO o réu MANOEL NETO MACIEL ARANHA, qualificado 

nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, 

inciso II, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) 

anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial 

fechado.

VI - DA POSSIBILIDADE DO APELO EM LIBERDADE

No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda 

estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, 

pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder todo o processo 

preso e, depois de condenado por crime praticado mediante extrema 

violência à pessoa, duplamente qualificado, ser colocado em liberdade.

A gravidade concreta da conduta caracteriza grande risco à ordem 

pública, pois além da repercussão social do crime, existe uma 

necessidade premente de se coibir novas práticas delitivas por parte do 

réu, que já ostenta uma condenação criminal por outro homicídio, além de 

outra condenação criminal por vias de fato contra a mesma vítima.

Assim, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

VII - DELIBERAÇÕES FINAIS

Nos termos do artigo 804 do CPP, condeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais.

Não havendo pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração, deixo de aplicar o disposto 

no art. 387, IV do CPP, ante a ausência de contraditório.

Em caso de recurso, EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 

PENA.

Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

1) Em consonância com o art. 71, §2º do Código Eleitoral c/c art.15, II da 

Constituição da República, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste 

Estado, comunicando a condenação dos réus, com sua devida indicação;

2) Expeça-se guia de execução definitiva da pena;

3) Oficie-se ao órgão estadual de dados, fornecendo informações sobre o 

julgamento do feito em relação aos réus.

Registre-se. Cumpra-se.

Publicada a sentença no Salão Nobre do Tribunal Popular do Júri da 

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, aos 29 de outubro de 

2018, às 18h15min.

Elmo Lamoia de Moraes

Juiz Presidente do Tribunal do Júri

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111367 Nr: 920-20.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE GODOI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, se 

manifestar em relação a exceção de pré-executividade juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116709 Nr: 1492-39.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103715/11/2018 Página 1045 de 1058



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110711 Nr: 726-20.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE PEREIRA SUTILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para no prazo de 05(cinco) dias se 

manifestação em relação a exceção de pré-executividade juntada aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125214 Nr: 2310-54.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Autos n° 2310-54.2018.811.0102

Código nº: 125214

Vistos etc.

Em tempo, considerando que na data do dia 17 de dezembro de 2018 

estará sendo realizada Sessão Ordinária na Câmara Municipal de 

Vera/MT, REDESIGNO a sessão de julgamento para o dia 19 DE 

DEZEMBRO DE 2018 ÀS 09HORAS, mantidos os demais termos do 

relatório de ref. 53.

À Secretaria Judiciária para que proceda às comunicações devidas.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 30 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122723 Nr: 1212-34.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton Muller Casa Santa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, MARILENE DE FATIMA PEREIRA - OAB:22609/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifique as provas que pretende produzir, justificando, objetiva e 

jundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113803 Nr: 318-92.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19893/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente para, no prazo de 10 (dez)dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112100 Nr: 1268-38.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de ref. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109949 Nr: 505-37.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELINA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para, no prazo de 10 (dez)dias, se 

manifestar sobre a impuganção juntada à ref. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125152 Nr: 2276-79.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA BRESSIANI NICOLAU 

DOS SANTOS - OAB:23758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113049 Nr: 1728-25.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do exequente para, no prazo de 10 (dez)dias requerer 

o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116078 Nr: 1244-73.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGFN, SIRLEI APARECIDA FRAGA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18.610, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o laudo juntado aos autos, bem como impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 110932 Nr: 788-60.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROALDO LEMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107756 Nr: 1268-72.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:MT/15.563, Carlos Melgar Nascimento - OAB:MT0017735

 Intimar os advogados do denunciado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

se manifesta nos autos em relação as cartas precatórias juntadas as ref. 

193/194.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107756 Nr: 1268-72.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:MT/15.563, Carlos Melgar Nascimento - OAB:MT0017735

 (...)Assim, configurada nos autos a continência, já que os processos 

criminais tratam-se dos mesmos fatos e infrações penais, a reunificação é 

a medida processual mais adequada, uma vez que a medida potencializa a 

preservação da segurança jurídica, de forma a evitar decisões 

conflitantes.Ademais, a reunião processual não fere os princípios da não 

surpresa, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as defesas 

dos acusados foram devidamente consultadas antes da proferir a 

respectiva decisão, e terão a oportunidade de apreciar ambas as ações, 

quando da apresentação de suas alegações finais.Assim:1) DETERMINO a 

reunif icação dos processos n° 25-40.  2008.811.0102 e 

1268-72.2015.811.0102. Para tanto, PROCEDA-SE a virtualização do 

processo n° 25-40. 2008.811.0102, apensando-se a estes 

autos.2)HOMOLOGO a desistência na inquirição das testemunhas Edson 

de Paula Valim e Dalmir Carmelatto.Quanto as testemunhas Pedro de 

Oliveira Justus e Mariluce de Rezende Tarabossi, muito embora o 

Ministério Público afirme que abandonou as oitivas no processo código n 

67128, deverá manifestar quanto a eventual desistência ou insistência na 

sua inquirição nestes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. Deverá ainda se manifestar, nos mesmos termos e prazo, 

quanto a testemunha Neri Braga Tarabossi.Já no que concerne a 

testemunha Dirlei Antônio Tott, em que pese a certidão à ref. 163, verifico 

que a Carta Precatória juntada à ref. 152 difere das informações 

certificadas. Assim, DETERMINO que se certifique nos autos o seu 

cumprimento. 3)DEFIRO ainda o pedido do acusado Solismar de Andrade à 

pág. 380. DEPREQUE-SE a Comarca de Sinop/MT a fiscalização do 

cumprimento das medidas cautelares impostas na decisão proferida à ref. 

130.CUMPRA-SE expedindo o necessário.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Vera-MT, 18 de junho de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125474 Nr: 2443-96.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 15(quinze) dias, 

impugnar a contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125133 Nr: 2266-35.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA DE SOUZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação juntada à ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124953 Nr: 2179-79.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GESSILDE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação juntada à ref. 23.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64376 Nr: 1242-26.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA/MT -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOLORES TARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOLORES TARCA, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Código n° 64376Processo n° 2005-904Vistos etc.Trata-se de 

execução fiscal proposta pelo Município de Vera/MT contra Dolores Tarca. 

Citação do devedor ordenada em 05/02/2006 (pág. 14) tendo a executada 

sido citada por edital (pág. 22/26).Em 26/09/2013 os autos foram 

encaminhados ao arquivo provisório, tendo em vista o valor irrisório da 

dívida, nos termos do provimento 13/2013-CGJ (pág. 34).Em manifestação 

na data de 16/06/2016 (pág. 22) a parte autora reiterou o pedido já 

deferido, para que fosse expedido mandado de penhora e avaliação do 

endereço da parte executada e, pelo valor da dívida ainda ser inferior ao 

montante do provimento n° 13/2013-CGJ, permaneceu os autos no arquivo 

provisório.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento e 

decidoA pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo que a extinção 

do feito é medida que se impõe.Com efeito, verifica-se desde a 

determinação de remessa dos autos ao arquivo provisório, em 26/09/2013, 

o exequente não promoveu qualquer diligência para dar prosseguimento 

na execução. Ressalto que a manifestação à pág. 22 não interrompe o 

lustro prescricional, por se tratar de diligência que não deu efetivo 

prosseguimento à ação.Diante disso, forçoso é o reconhecer a incidência 

da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso de prazo superior a 

05 (cinco) anos desde o último marco interruptivo do lapso prescricional, a 
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saber, o ajuizamento do executivo (Resp 1120295/SP, submetido à 

sistemática do art. 543-C do CPC/73), o que se deve exclusivamente à 

inércia da parte credora, sendo inaplicável, desse modo, o disposto pela 

Súmula nº 106 do STJ.A propósito, confiram-se os seguintes julgados 

(grifei):EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE PELO 

QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 

Impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente quando, inexistindo 

qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo, a exequente 

permanece inerte por cinco anos ou mais, contados da data da suspensão 

da execução fiscal. (TRF4, AC 5012130-35.2017.4.04.7002, SEGUNDA 

TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 

02/10/2018).APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA 

FAZENDA PÚBLICA. CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS NÃO 

ALEGADAS EM APELAÇÃO. PREJUÍZO E NULIDADE NÃO 

CONFIGURADOS. O despacho que determina a citação interrompe a 

prescrição, a partir da Lei Complementar nº 118/2005, que deu nova 

redação ao art. 174, parágrafo único, inciso I , do CTN. Transcorridos mais 

de cinco anos entre o despacho que ordenou a citação até a data em que 

prolatada a sentença, sem a citação da executada, operou-se a 

prescrição intercorrente. Ausente prejuízo demonstrado pela Fazenda 

pública em apelação, não há falar em nulidade, tampouco cerceamento de 

defesa, em homenagem aos Princípios da Celeridade Processual e 

Instrumentalidade das Formas. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 

Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70063693519, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, 

Julgado em 01/04/2015). (TJ-RS - AC: 70063693519 RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 01/04/2015,Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/04/2015)PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA 

FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1.Trata-se de ação em 

que o recorrente busca desconstituir acórdão que reconheceu a 

prescrição por inércia da Fazenda Pública. 2.O inconformismo, que tem 

c o m o  r e a l  e s c o p o  a  r e f o r m a  d o  d e c i s u m , 

nãohácomoprosperar,porquantonão ocorrentes as hipóteses de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisãoem 

Embargos de Declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 

3.Conforme constano acórdão combatido, o Tribunal de origem, na análise 

dos autos, consignou que transcorreram mais de seis anos sem 

queaFazendaPública tenha requerido qualquer diligência útil ao 

prosseguimentodaação ou apontado causas de suspensão/interrupção da 

prescrição, sendo imperiosa adecretaçãodaprescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. 4.Dessume-seque o acórdão recorrido está em 

sintonia com o atual entendimentodesteTribunalSuperior,razão pela qual 

não merece prosperara irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ:"NãoseconhecedoRecursoEspecialpela 

divergência,quandoaorientaçãodoTribunal se firmou no mesmo sentido da 

decisão recorrida". 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1649559/RJ, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14/03/2017, DJe 20/04/2017).Ressalte-se ainda que a jurisprudência é 

firme no sentido de que o arquivamento por conta do valor irrisório não 

suspende o lapso prescricional: “1. A Primeira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, ao apreciar o REsp 1.102.554/MG, de minha relatoria, (DJe de 

8.6.09), sob o regime do art. 543-Cdo CPC, ratificou o entendimento de que 

"não fica suspenso o lapso prescricional nos casos de arquivamento da 

execução fiscal, sem baixa na distribuição, em face do valor irrisório, por 

inexistir disposição nesse sentido". Aplicação do julgado às hipóteses 

similares como a dos autos, diante da peculiar eficácia vinculativa - art. 

543-C, § 7º, do CPC”.Nesse cenário, em sintonia com o que dispõe a 

jurisprudência e atento aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário 

Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de 

Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em 

atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso 

LXXVIII), a declaração da prescrição intercorrente no presente feito é 

medida que se impõe. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo 

Civil. Sem honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte 

executada. Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se o presente com as baixas de estilo.Vera/MT, 24 de outubro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 30 de outubro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124828 Nr: 2128-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS 2000 LTDA, 

VINICIUS ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA 

VIANNA - OAB:16.555-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA, para depositar o valor correspondente às 

diligências complementares efetuadas no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais), já descontado o depósito inicial de R$ 15,00 (quinze 

reais), cujo numerário deverá ser recolhido mediante guia própria no portal 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao), nos 

termos do art. 4º, §3º do Provimento nº 07/2017-CGJ/MT, ou, não sendo 

possível, que a parte entre em contato com a Central de Mandados para 

emissão da guia.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7129 Nr: 21-18.1999.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO E MATOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARVALHO E MATOS LTDA, CNPJ: 

37522638000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº: 21-18.1999.811.0102Código n°: 7129Vistos 

etc.Trata-se de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL contra CARVALHO E MATOS LTDA.Entre um ato e outro, foi 

determinado o arquivamento do feito, em razão do ínfimo valor executado 

(fl. 167).Ciência da decisão pelo exequente à fl. 168.À fl. 172, foi 

determinado o retorno dos autos ao arquivo, considerando não ter atingido 

o valor para execução.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decido.A pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo 

que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, verifica-se que 

a última vez que o exequente deu impulso ao processo foi em 24/02/2012, 

quando postulou pela inclusão dos sócios ao polo passivo da execução, 

sendo que desde 06/12/2013, data em que foi determinado o arquivamento 

do feito, a parte exequente não promoveu qualquer diligência no sentido 

de dar prosseguimento na execução.Assim sendo, forçoso é o 

reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista o 

decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos desde o último marco 

interruptivo do lapso prescricional, a saber, o ajuizamento do executivo 

(Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73), o 

que se deve exclusivamente à inércia da parte credora, sendo inaplicável, 

desse modo, o disposto pela Súmula nº 106 do STJ.A propósito, 

confiram-se os seguintes julgados (grifei):EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA 

DA EXEQUENTE PELO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Impõe-se reconhecer a prescrição 

intercorrente quando, inexistindo qualquer causa de suspensão ou 

interrupção do prazo, a exequente permanece inerte por cinco anos ou 

mais, contados da data da suspensão da execução fiscal. (TRF4, AC 

5012130-35.2017.4.04.7002, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO 
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PIZZOLATTI, juntado aos autos em 02/10/2018).APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. 

CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS NÃO ALEGADAS EM 

APELAÇÃO. PREJUÍZO E NULIDADE NÃO CONFIGURADOS. O despacho 

que determina a citação interrompe a prescrição, a partir da Lei 

Complementar nº 118/2005, que deu nova redação ao art. 174, parágrafo 

único, inciso I , do CTN. Transcorridos mais de cinco anos entre o 

despacho que ordenou a citação até a data em que prolatada a sentença, 

sem a citação da executada, operou-se a prescrição intercorrente. 

Ausente prejuízo demonstrado pela Fazenda pública em apelação, não há 

falar em nulidade, tampouco cerceamento de defesa, em homenagem aos 

Princípios da Celeridade Processual e Instrumentalidade das Formas. 

Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. (Apelação Cível 

Nº 70063693519, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 01/04/2015). (TJ-RS - AC: 

70063693519 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 

01/04/2015,Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2015)PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. 

INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1.Trata-se de ação em 

que o recorrente busca desconstituir acórdão que reconheceu a 

prescrição por inércia da Fazenda Pública. 2.O inconformismo, que tem 

c o m o  r e a l  e s c o p o  a  r e f o r m a  d o  d e c i s u m , 

nãohácomoprosperar,porquantonão ocorrentes as hipóteses de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisãoem 

Embargos de Declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 

3.Conforme constano acórdão combatido, o Tribunal de origem, na análise 

dos autos, consignou que transcorreram mais de seis anos sem 

queaFazendaPública tenha requerido qualquer diligência útil ao 

prosseguimentodaação ou apontado causas de suspensão/interrupção da 

prescrição, sendo imperiosa adecretaçãodaprescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. 4.Dessume-seque o acórdão recorrido está em 

sintonia com o atual entendimentodesteTribunalSuperior,razão pela qual 

não merece prosperara irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula83/STJ:"NãoseconhecedoRecursoEspecialpela 

divergência,quandoaorientaçãodoTribunal se firmou no mesmo sentido da 

decisão recorrida". 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1649559/RJ, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14/03/2017, DJe 20/04/2017).Ressalte-se ainda que a jurisprudência é 

firme no sentido de que o arquivamento por conta do valor irrisório não 

suspende o lapso prescricional: “1. A Primeira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, ao apreciar o REsp 1.102.554/MG, de minha relatoria, (DJe de 

8.6.09), sob o regime do art. 543-Cdo CPC, ratificou o entendimento de que 

"não fica suspenso o lapso prescricional nos casos de arquivamento da 

execução fiscal, sem baixa na distribuição, em face do valor irrisório, por 

inexistir disposição nesse sentido". Aplicação do julgado às hipóteses 

similares como a dos autos, diante da peculiar eficácia vinculativa - art. 

543-C, § 7º, do CPC”.Nesse cenário, em sintonia com o que dispõe a 

jurisprudência e atento aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário 

Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de 

Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em 

atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso 

LXXVIII), a declaração da prescrição intercorrente no presente feito é 

medida que se impõe. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual. Sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo.Vera/MT, 18 de 

Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 29 de outubro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12987 Nr: 12-22.2000.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR ANTÔNIO BELOTTO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISOL NÉSPOLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILMAR ANTÔNIO BELOTTO-ME, CNPJ: 

24721888000110. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº: 12-22.2000.811.0102Código n°: 12987Vistos 

etc.Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional contra 

Wilmar Antônio Belotto -me.Citação do devedor ordenada em 25/07/2000 

(fl. 27), tendo a citação sido positiva (pág. 60).À fl.95, a requerimento da 

parte exequente (fl.93) foi determinado o arquivamento provisório dos 

autos, diante do seu valor irrisório. Vieram-me os autos conclusos.É o 

relatório. Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se 

prescrita, pelo que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, 

verifica-se que a última vez que o exequente deu impulso ao processo foi 

em 01/02/2013, quando requereu o arquivamento do feito pelo seu valor 

irrisório, tendo sido pleito deferido em 15/02/2013.Desde então, a parte 

exequente não promoveu qualquer diligência no sentido de dar 

prosseguimento na execução.Assim sendo, forçoso é o reconhecer a 

incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso de prazo 

superior a 05 (cinco) anos desde o último marco interruptivo do lapso 

prescricional, a saber, o ajuizamento do executivo (Resp 1120295/SP, 

submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73), o que se deve 

exclusivamente à inércia da parte credora, sendo inaplicável, desse modo, 

o disposto pela Súmula nº 106 do STJ.A propósito, confiram-se os 

seguintes julgados (grifei):EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA 

EXEQUENTE PELO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

OCORRÊNCIA. Impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente quando, 

inexistindo qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo, a 

exequente permanece inerte por cinco anos ou mais, contados da data da 

suspensão da execução fiscal. (TRF4, AC 5012130-35.2017.4.04.7002, 

SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 

02/10/2018).APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA 

FAZENDA PÚBLICA. CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS NÃO 

ALEGADAS EM APELAÇÃO. PREJUÍZO E NULIDADE NÃO 

CONFIGURADOS. O despacho que determina a citação interrompe a 

prescrição, a partir da Lei Complementar nº 118/2005, que deu nova 

redação ao art. 174, parágrafo único, inciso I , do CTN. Transcorridos mais 

de cinco anos entre o despacho que ordenou a citação até a data em que 

prolatada a sentença, sem a citação da executada, operou-se a 

prescrição intercorrente. Ausente prejuízo demonstrado pela Fazenda 

pública em apelação, não há falar em nulidade, tampouco cerceamento de 

defesa, em homenagem aos Princípios da Celeridade Processual e 

Instrumentalidade das Formas. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 

Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70063693519, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, 

Julgado em 01/04/2015). (TJ-RS - AC: 70063693519 RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 01/04/2015,Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/04/2015)PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA 

FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1.Trata-se de ação em 

que o recorrente busca desconstituir acórdão que reconheceu a 

prescrição por inércia da Fazenda Pública. 2.O inconformismo, que tem 

c o m o  r e a l  e s c o p o  a  r e f o r m a  d o  d e c i s u m , 

nãohácomoprosperar,porquantonão ocorrentes as hipóteses de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisãoem 

Embargos de Declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 

3.Conforme constano acórdão combatido, o Tribunal de origem, na análise 

dos autos, consignou que transcorreram mais de seis anos sem 

queaFazendaPública tenha requerido qualquer diligência útil ao 

prosseguimentodaação ou apontado causas de suspensão/interrupção da 

prescrição, sendo imperiosa adecretaçãodaprescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. 4.Dessume-seque o acórdão recorrido está em 
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sintonia com o atual entendimentodesteTribunalSuperior,razão pela qual 

não merece prosperara irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula83/STJ:"NãoseconhecedoRecursoEspecialpela 

divergência,quandoaorientaçãodoTribunal se firmou no mesmo sentido da 

decisão recorrida". 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1649559/RJ, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14/03/2017, DJe 20/04/2017).Ressalte-se ainda que a jurisprudência é 

firme no sentido de que o arquivamento por conta do valor irrisório não 

suspende o lapso prescricional: “1. A Primeira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, ao apreciar o REsp 1.102.554/MG, de minha relatoria, (DJe de 

8.6.09), sob o regime do art. 543-Cdo CPC, ratificou o entendimento de que 

"não fica suspenso o lapso prescricional nos casos de arquivamento da 

execução fiscal, sem baixa na distribuição, em face do valor irrisório, por 

inexistir disposição nesse sentido". Aplicação do julgado às hipóteses 

similares como a dos autos, diante da peculiar eficácia vinculativa - art. 

543-C, § 7º, do CPC”.No mais, é desnecessária a intimação da Fazenda 

Pública da decisão que arquivou os autos, uma vez que o arquivamento 

decorreu a pedido da própria exequente.EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - 

SÚMULA 314 DO STJ - PEDIDO DE SUSPENSÃO EFETUADO PELA 

PRÓPRIA FAZENDA ESTADUAL - DEFERIMENTO PELO JUÍZO- INTIMAÇÃO 

PESSOAL - DESNECESSIDADE - PREJUÍZO À EXEQUENTE - INEXISTÊNCIA 

- FEITO PARALISADO POR MAIS DE 06 ANOS - DESÍDIA DO ENTE 

PÚBLICO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Se da 

circunstância de o feito ter sido suspenso a pedido do ente público 

exequente não decorreu qualquer prejuízo à Fazenda Estadual, não há 

óbice ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 2- Permanecendo 

suspensa a execução fiscal por prazo superior ao quinquênio legal, por 

ato do magistrado, a pedido do ente público exequente, sem qualquer 

manifestação das partes, reconhece-se a ocorrência da prescrição 

intercorrente, nos moldes do art. 40 da LEF. 3- Recurso a que se nega 

provimento.(TJMG -Apelação Cível1.0024.03.144668-5/003, Relator(a): 

Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2018, 

publicação da súmula em 28/09/2018)Nesse cenário, em sintonia com o 

que dispõe a jurisprudência e atento aos ditames e contornos atuais do 

Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho 

Nacional de Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, 

bem como em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII), a declaração da prescrição intercorrente no presente 

feito é medida que se impõe. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em honorários, vez que não se 

perfectibilizou a angularização processual e sem condenação em custas 

(a r t igo  26  da  LEF) .Pub l ique-se .  Reg is t re -se .  In t ime-se . 

Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com 

as baixas de estilo.Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 29 de outubro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63751 Nr: 699-23.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBRICA DE MÓVEIS SULINENSE LTDA., ELOI 

KUNZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FÁBRICA DE MÓVEIS SULINENSE LTDA., 

CNPJ: 36966109000125, Inscrição Estadual: 5120041961 e atualmente em 

local incerto e não sabido ELOI KUNZEL, Cpf: 60456981934, Rg: 

41.037.270, Filiação: Camila Ana Kunzel e Reno Kunzel, brasileiro(a), 

casado(a), industrial, Telefone 9612-0433. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº: 2005/776Código nº: 63751Vistos etc.Trata-se de 

execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA NACIONAL contra 

FÁBRICA DE MÓVEIS SULINENSE LTDA eELOI KUNZEL.Entre um ato e 

outro, a requerimento do autor (fl. 102), foi determinado o arquivamento do 

feito, em razão do ínfimo valor executado (fl. 104).Vieram-me os autos 

conclusos.É o relatório. Fundamento e decido.A pretensão executiva 

encontra-se prescrita, pelo que a extinção do feito é medida que se 

impõe.Com efeito, verifica-se que a última vez que o exequente deu 

impulso ao processo foi em 21/09/2012, quando requereu o arquivamento 

do feito pelo seu valor irrisório, tendo sido pleito deferido em 05/11/2012. 

Desde então, a parte exequente não promoveu qualquer diligência no 

sentido de dar prosseguimento na execução.Assim sendo, forçoso é o 

reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista o 

decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos desde o último marco 

interruptivo do lapso prescricional, a saber, o ajuizamento do executivo 

(Resp 1120295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73), o 

que se deve exclusivamente à inércia da parte credora, sendo inaplicável, 

desse modo, o disposto pela Súmula nº 106 do STJ.A propósito, 

confiram-se os seguintes julgados (grifei):EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA 

DA EXEQUENTE PELO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Impõe-se reconhecer a prescrição 

intercorrente quando, inexistindo qualquer causa de suspensão ou 

interrupção do prazo, a exequente permanece inerte por cinco anos ou 

mais, contados da data da suspensão da execução fiscal. (TRF4, AC 

5012130-35.2017.4.04.7002, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO 

PIZZOLATTI, juntado aos autos em 02/10/2018).APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. 

CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS NÃO ALEGADAS EM 

APELAÇÃO. PREJUÍZO E NULIDADE NÃO CONFIGURADOS. O despacho 

que determina a citação interrompe a prescrição, a partir da Lei 

Complementar nº 118/2005, que deu nova redação ao art. 174, parágrafo 

único, inciso I , do CTN. Transcorridos mais de cinco anos entre o 

despacho que ordenou a citação até a data em que prolatada a sentença, 

sem a citação da executada, operou-se a prescrição intercorrente. 

Ausente prejuízo demonstrado pela Fazenda pública em apelação, não há 

falar em nulidade, tampouco cerceamento de defesa, em homenagem aos 

Princípios da Celeridade Processual e Instrumentalidade das Formas. 

Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. Apelo desprovido. (Apelação Cível 

Nº 70063693519, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 01/04/2015). (TJ-RS - AC: 

70063693519 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 

01/04/2015,Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/04/2015)PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. 

INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1.Trata-se de ação em 

que o recorrente busca desconstituir acórdão que reconheceu a 

prescrição por inércia da Fazenda Pública. 2.O inconformismo, que tem 

c o m o  r e a l  e s c o p o  a  r e f o r m a  d o  d e c i s u m , 

nãohácomoprosperar,porquantonão ocorrentes as hipóteses de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisãoem 

Embargos de Declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 

3.Conforme constano acórdão combatido, o Tribunal de origem, na análise 

dos autos, consignou que transcorreram mais de seis anos sem 

queaFazendaPública tenha requerido qualquer diligência útil ao 

prosseguimentodaação ou apontado causas de suspensão/interrupção da 

prescrição, sendo imperiosa adecretaçãodaprescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. 4.Dessume-seque o acórdão recorrido está em 

sintonia com o atual entendimentodesteTribunalSuperior,razão pela qual 

não merece prosperara irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula83/STJ:"NãoseconhecedoRecursoEspecialpela 

divergência,quandoaorientaçãodoTribunal se firmou no mesmo sentido da 

decisão recorrida". 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1649559/RJ, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14/03/2017, DJe 20/04/2017).Ressalte-se ainda que a jurisprudência é 

firme no sentido de que o arquivamento por conta do valor irrisório não 

suspende o lapso prescricional: “1. A Primeira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, ao apreciar o REsp 1.102.554/MG, de minha relatoria, (DJe de 
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8.6.09), sob o regime do art. 543-Cdo CPC, ratificou o entendimento de que 

"não fica suspenso o lapso prescricional nos casos de arquivamento da 

execução fiscal, sem baixa na distribuição, em face do valor irrisório, por 

inexistir disposição nesse sentido". Aplicação do julgado às hipóteses 

similares como a dos autos, diante da peculiar eficácia vinculativa - art. 

543-C, § 7º, do CPC”.No mais, é desnecessária a intimação da Fazenda 

Pública da decisão que arquivou os autos, uma vez que o arquivamento 

decorreu a pedido da própria exequente.EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- 

EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - 

SÚMULA 314 DO STJ - PEDIDO DE SUSPENSÃO EFETUADO PELA 

PRÓPRIA FAZENDA ESTADUAL - DEFERIMENTO PELO JUÍZO- INTIMAÇÃO 

PESSOAL - DESNECESSIDADE - PREJUÍZO À EXEQUENTE - INEXISTÊNCIA 

- FEITO PARALISADO POR MAIS DE 06 ANOS - DESÍDIA DO ENTE 

PÚBLICO CARACTERIZADA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Se da 

circunstância de o feito ter sido suspenso a pedido do ente público 

exequente não decorreu qualquer prejuízo à Fazenda Estadual, não há 

óbice ao reconhecimento da prescrição intercorrente. 2- Permanecendo 

suspensa a execução fiscal por prazo superior ao quinquênio legal, por 

ato do magistrado, a pedido do ente público exequente, sem qualquer 

manifestação das partes, reconhece-se a ocorrência da prescrição 

intercorrente, nos moldes do art. 40 da LEF. 3- Recurso a que se nega 

provimento.(TJMG -Apelação Cível1.0024.03.144668-5/003, Relator(a): 

Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/09/2018, 

publicação da súmula em 28/09/2018)Nesse cenário, em sintonia com o 

que dispõe a jurisprudência e atento aos ditames e contornos atuais do 

Poder Judiciário Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho 

Nacional de Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, 

bem como em atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII), a declaração da prescrição intercorrente no presente 

feito é medida que se impõe. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em honorários, vez que não se 

perfectibilizou a angularização processual. Sem condenação em custas 

(a r t igo  26  da  LEF) .Pub l ique-se .  Reg is t re -se .  In t ime-se . 

Cumpra-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com 

as baixas de estilo.Vera/MT, 18 de Outubro de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 29 de outubro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18283 Nr: 11-03.2001.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS FÁTIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DE FARIA - 

OAB:6142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADEIRAS FÁTIMA LTDA, CNPJ: 

02403574000136. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº: 11-03.2001.811.0102Código n°: 18283Vistos 

etc.Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional contra 

Madeiras Fátima Ltda.Citação do devedor ordenada em 10/05/2001 (fl. 16), 

tendo a citação sido realizada por edital à fl. 31.Entre um ato e outro, à 

requerimento da exequente (fl. 82), foi determinado o arquivamento 

provisório dos autos, diante do seu valor irrisório (fl. 84). Ciência da 

decisão pelo exequente à fl. 85.Vieram-me os autos conclusos.É o 

relatório. Fundamento e decidoA pretensão executiva encontra-se 

prescrita, pelo que a extinção do feito é medida que se impõe.Com efeito, 

verifica-se que a última vez que o exequente deu impulso ao processo foi 

em 10/12/2012, quando requereu o arquivamento do feito pelo seu valor 

irrisório, tendo sido pleito deferido em 09/04/2013.Desde então, a parte 

exequente não promoveu qualquer diligência no sentido de dar 

prosseguimento na execução.Assim sendo, forçoso é o reconhecer a 

incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso de prazo 

superior a 05 (cinco) anos desde o último marco interruptivo do lapso 

prescricional, a saber, o ajuizamento do executivo (Resp 1120295/SP, 

submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73), o que se deve 

exclusivamente à inércia da parte credora, sendo inaplicável, desse modo, 

o disposto pela Súmula nº 106 do STJ.A propósito, confiram-se os 

seguintes julgados (grifei):EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE 

PELO QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 

Impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente quando, inexistindo 

qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo, a exequente 

permanece inerte por cinco anos ou mais, contados da data da suspensão 

da execução fiscal. (TRF4, AC 5012130-35.2017.4.04.7002, SEGUNDA 

TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 

02/10/2018).APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA 

FAZENDA PÚBLICA. CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS NÃO 

ALEGADAS EM APELAÇÃO. PREJUÍZO E NULIDADE NÃO 

CONFIGURADOS. O despacho que determina a citação interrompe a 

prescrição, a partir da Lei Complementar nº 118/2005, que deu nova 

redação ao art. 174, parágrafo único, inciso I , do CTN. Transcorridos mais 

de cinco anos entre o despacho que ordenou a citação até a data em que 

prolatada a sentença, sem a citação da executada, operou-se a 

prescrição intercorrente. Ausente prejuízo demonstrado pela Fazenda 

pública em apelação, não há falar em nulidade, tampouco cerceamento de 

defesa, em homenagem aos Princípios da Celeridade Processual e 

Instrumentalidade das Formas. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada. 

Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70063693519, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, 

Julgado em 01/04/2015). (TJ-RS - AC: 70063693519 RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 01/04/2015,Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/04/2015)PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA 

FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE.VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1.Trata-se de ação em 

que o recorrente busca desconstituir acórdão que reconheceu a 

prescrição por inércia da Fazenda Pública. 2.O inconformismo, que tem 

c o m o  r e a l  e s c o p o  a  r e f o r m a  d o  d e c i s u m , 

nãohácomoprosperar,porquantonão ocorrentes as hipóteses de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisãoem 

Embargos de Declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 

3.Conforme constano acórdão combatido, o Tribunal de origem, na análise 

dos autos, consignou que transcorreram mais de seis anos sem 

queaFazendaPública tenha requerido qualquer diligência útil ao 

prosseguimentodaação ou apontado causas de suspensão/interrupção da 

prescrição, sendo imperiosa adecretaçãodaprescrição intercorrente pela 

inércia da Fazenda. 4.Dessume-seque o acórdão recorrido está em 

sintonia com o atual entendimentodesteTribunalSuperior,razão pela qual 

não merece prosperara irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula83/STJ:"NãoseconhecedoRecursoEspecialpela 

divergência,quandoaorientaçãodoTribunal se firmou no mesmo sentido da 

decisão recorrida". 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1649559/RJ, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14/03/2017, DJe 20/04/2017).Ressalte-se ainda que a jurisprudência é 

firme no sentido de que o arquivamento por conta do valor irrisório não 

suspende o lapso prescricional: “1. A Primeira Seção do Superior Tribunal 

de Justiça, ao apreciar o REsp 1.102.554/MG, de minha relatoria, (DJe de 

8.6.09), sob o regime do art. 543-Cdo CPC, ratificou o entendimento de que 

"não fica suspenso o lapso prescricional nos casos de arquivamento da 

execução fiscal, sem baixa na distribuição, em face do valor irrisório, por 

inexistir disposição nesse sentido". Aplicação do julgado às hipóteses 

similares como a dos autos, diante da peculiar eficácia vinculativa - art. 

543-C, § 7º, do CPC”.Nesse cenário, em sintonia com o que dispõe a 

jurisprudência e atento aos ditames e contornos atuais do Poder Judiciário 

Brasileiro, com as diretrizes ditadas pelo Egrégio Conselho Nacional de 

Justiça, no sentido de implantar maior celeridade aos feitos, bem como em 

atenção ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso 

LXXVIII), a declaração da prescrição intercorrente no presente feito é 

medida que se impõe. Posto isto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo 
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Civil. Sem condenação em honorários, vez que não se perfectibilizou a 

angularização processual e sem condenação em custas (artigo 26 da 

LEF).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se o presente com as baixas de estilo.Vera/MT, 18 de 

Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 29 de outubro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65921 Nr: 1472-34.2006.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VERA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO ELETRICA E BATERIAS PARANÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÍCERO AUGUSTO SANDRI 

(PROCURADOR DA PREFEITURA) - OAB:MT 6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUTO ELETRICA E BATERIAS PARANÁ 

LTDA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº: 2006/217Código n°: 65921Vistos, etc.Trata-se de 

execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra AUTO 

ELÉTRICA E BATERIAS PARANÁ LTDA, ambos qualificados. Ordenada à 

citação da executada (fl. 07), esta foi realizada via edital às fls. 16.Entre 

um ato e outro, a exequente manifestou pelo arquivamento do feito, nos 

termos do artigo 40, §2, da Lei nº 6.830/80 (fl.29), sendo este deferido em 

20/08/2010 (fl.31).Ciência da decisão pelo exequente às fls. 

31-v.Decorrido o prazo, a exequente manifestou novamente pelo 

arquivamento dos autos às fls. 33, pelo que foi determinada a remessa 

dos autos ao arquivo em 12/09/2012 (fl.34), ficando o exequente ciente da 

decisão às fls. 34-v.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Fundamento e decido.Com efeito, verifica-se que o presente feito foi 

arquivado na forma do artigo 40, §2, da Lei nº 6.830/80, a requerimento da 

parte autora, tendo esta sido deferida no dia 12/09/2012, operando assim, 

o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, de modo que a pretensão 

executiva encontra-se fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos 

do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.Posto isto, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, V do 

Código de Processo Civil, c/c artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. Sem 

honorários, vez que não houve exercício de defesa pela parte executada. 

Sem condenação em custas (artigo 26 da LEF).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o presente com 

as baixas de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera/MT, 11 de 

Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 26 de outubro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125765 Nr: 2589-40.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 
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PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS MARTINS FERNANDES, Cpf: 

01543120105, Filiação: Nair Benires Martins e Fernando Costa Fernandes, 

data de nascimento: 02/12/1985, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE REQUERIDA ACIMA QUALIFICADA, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. Sentença 

proferida nos autos a seguir transcrita.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVERTON ANDRADE 

DA SILVA, digitei.

Despacho/Decisão: Autos nº: 673-68.2018.811.0102, Código nº: 121710, 

DECISÃO DE PRONÚNCIAI - RELATÓRIO Trata-se de denúncia oferecida 

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de 

FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS MARTINS FERNANDES E 

FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, como incursos no artigo 121, 

§2°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal 

e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90 (ECA) em concurso material, na forma do 

artigo 69 do Código Penal, tendo em vistas os seguintes fatos narrados na 

denúncia: Conta dos inclusos autos de Inquérito que no dia 10 de fevereiro 

de 2018, por volta das 23h20min, no estabelecimento comercial 

denominado “Distribuidora de Bebidas do Dezinho”, localizado na Avenida 

Brasil, Centro, neste município de Vera/MT, os denunciados, consciente e 

dolosamente, com unidade de desígnios, agindo por motivo fútil e com 

recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como utilizando-se de 

objetos corto-contundentes, tipo facão, e bastão de ferro, tentaram matar 

a vítima Alysson Henrique Pereira da Silva, não consumando o delito por 

circunstâncias alheias as suas vontades. (Cf. informações extraídas do 

boletim de ocorrências de fls. 31/41; Termos de Declarações de fls. 22/23 

e fls. 24/25; Prontuário Médico relatando ferimentos da vítima de fls. 21). 

Apurou-se que os denunciados agiram por motivo fútil, uma vez que 

haviam desentendimentos com a vítima, agindo com recurso que dificultou 

a sua defesa, uma vez que ela se encontrava sentada e foi surpreendida 

pelos increpados de inopino, os quais chegaram ao local do crime, 

dando-lhe golpes de facão e barra de ferro, não consumando o delito em 

razão da intervenção de terceiros. Extrai-se, ainda, que os denunciados 

agiram em unidade de desígnios, uma vez que se unirem para praticar o 

delito, além de corromperem o menor Fabrício Andrey de Oliveira Scarton, 

com eles praticando ato infracional análogo à infração penal descrita. A 

denúncia foi recebida em 11/04/2018 (pág. 83). Citação do acusado 

Fabiano Andrey de Oliveira (pág. 125). Diante das tentativas de citação 

dos acusados Flávio Eduardo Soares Rodrigues e Marcos Martins 

Fernandes, todas infrutíferas (pág. 120/130 e 146) foi determinada a 

citação por edital dos acusados (pág. 151). Citação por edital de Flávio 

Eduardo Rodrigues (pág. 169/170). Pedido de revogação da prisão 

preventiva de Marcos Martins Fernandes (pág. 176/197). Após 

manifestação do Ministério Público, o pleito foi indeferido (pág. 211/212). 

Citação por edital do acusado Marcos Martins Fernandes à pág. 230/232. 

O acusado Fabiano Andrey de Oliveira apresentou resposta à acusação à 

pág. 315/318. Designada audiência de instrução e julgamento para a data 

de 10 de agosto de 2018 (pág. 321). Informação de que o acusado 

Marcos Martins Fernandes se apresentou na Delegacia de Peixoto de 

Azevedo/MT, em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos 

(pág. 336/342 e 359/374). Resposta à acusação pelo réu Marcos Martins 

Fernandes à pág. 392/393, e pedido de revogação da prisão preventiva à 

pág. 394/404. Em audiência de instrução realizada na data de 10/08/2018, 

foram inquiridas as testemunhas João Vitor Ferreira de Padoa, Kelly 

Roberta Marques e ouvido o informante Fabrício Andrey de Oliveira. 

Designada audiência de continuação para a data de 30/08/2018 (pág. 

406/411). Foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão 

preventiva de Marcos Martins Fernandes e Fabiano Andrey de Oliveira 

(pág. 414/415). Alvará de soltura emitido pelo TJMT ao analisar Habeas 

Corpus do acusado Marcos Martins Fernandes (pág. 469/482). Em 

audiência de instrução realizada em 30/08/2048, foi inquirida a testemunha 

Jéssica Caroline Pozzer, e realizado o interrogatório dos acusados 

Marcos Martins Fernandes e Fabiano Andrey de Oliveira. A defesa 

desistiu da inquirição das testemunhas Edivaldo Caldas de Lima e Alysson 

Henrique Pereira da Silva (pág. 519/531). O Ministério Público apresentou 

alegações finais em audiência, requerendo a pronúncia de Fabiano 

Andrey de Oliveira e Marcos Martins Fernandes, como incursos no artigo 

121, §2°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código 

Penal e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90 (ECA), em concurso material, na 

forma do artigo 69 do Código Penal. A defesa do acusado Fabiano Andrey 

de Oliveira apresentou alegações finais orais, onde requer o 
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reconhecimento da tese de desistência voluntária, e subsidiariamente, que 

sejam retiradas as qualificadoras, ao argumento de que não ocorreram no 

caso. Pugnou ainda pela revogação da prisão preventiva do acusado, 

alegando que já se encerrou a instrução probatória e não subsiste 

nenhum dos motivos originários, sendo o réu pessoa de boa índole, 

endereço fixo, e que trabalhava antes dos fatos. Assim, requer a 

revogação da prisão preventiva e aplicação de cautelares. Já a defesa do 

acusado Marcos Martins Fernandes, em alegações finais orais, requer a 

absolvição do acusado, uma vez que quanto a ele não ficou demonstrado 

o animus necandi, ou seja, o dolo de matar, e, subsidiariamente, a 

desclassificação para lesão corporal. O Ministério Público manifestou pelo 

indeferimento da revogação da prisão preventiva. É o relatório necessário. 

II - FUNDAMENTAÇÃO Cuida-se de ação penal pública incondicionada na 

qual se atribui aos acusados Trata-se de denúncia oferecida pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de FABIANO 

ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS MARTINS FERNANDES e FLÁVIO 

EDUARDO SOARES RODRIGUES, os crimes tipificados no artigo 121, §2°, 

incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal e 

artigo 244-B da Lei n° 8.069/90 (ECA) em concurso material, na forma do 

artigo 69 do Código Penal. A decisão de pronúncia tratará dos acusados 

FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA e MARCOS MARTINS FERNANDES, uma 

vez que o acusado FLÁVIO EDUARDO SOARES RODRIGUES, citado por 

edital, teve seu processo desmembrado deste feito. Nos termos do artigo 

413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 

11.689/2008, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se 

convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes 

de autoria ou de participação”. Da leitura dessa norma, infere-se que a 

decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade (juízo de 

prelibação), não havendo, portanto, julgamento de mérito. Cuida-se de 

decisão interlocutória mista não terminativa, explicada pela doutrina nos 

seguintes termos: “Decisão interlocutória porque não julga o mérito, ou 

seja, não condena nem absolve o acusado; mista, porque põe fim a uma 

fase procedimental; e não terminativa, porque não encerra o processo” 

[LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 3ª ed. Salvador: 

JusPodvim, 2015]. Nada obstante, extrai-se do art. 413 do CPP que o juízo 

de prelibação, típico da pronúncia, conquanto se satisfaça com os indícios 

suficientes de autoria, não prescinde da certeza quanto à materialidade do 

fato apontado na denúncia como configurador de crime doloso contra a 

vida. Tal certeza, é bom que se diga, não interfere, obviamente, na 

liberdade de convencimento do Conselho de Sentença, que pode dela 

discordar, para assentar a inexistência de delito de competência do 

Tribunal Popular, caso em que o julgamento caberá ao Presidente do 

Tribunal do Júri (arts. 74, § 3º e 492, § 1º, CPP). Além disso, é de se 

observar que neste momento processual não se aplica o princípio in dubio 

pro reo, mas sim in dubio pro societate, porquanto, presentes pelo menos 

os indícios de autoria deve o juiz pronunciar o acusado. Trata-se, 

portanto, essa fase processual, de um mero Juízo de Admissibilidade de 

culpa, devendo o magistrado ater-se as provas da existência do crime e 

de indícios suficientes da autoria do mesmo, para pronunciar o acusado. A 

Sentença de Pronúncia possui caráter nitidamente processual, a qual 

encerra a primeira etapa do procedimento escalonado do processo da 

competência do Tribunal do Júri. Não se trata de Sentença de Mérito, 

ficando adstrito à existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu 

autor. Consideradas tais premissas, verifico que, in casu, os elementos 

probatórios corroboram a tese exposta pela acusação, estando presentes 

a materialidade e os indícios suficientes de que os autores dos fatos são 

os acusados. A materialidade do fato está caracterizada pelo Boletim de 

Ocorrência (pág. 08/09), pelo laudo médico juntado à pág. 27/28, bem 

como pelas declarações colhidas em sede policial, as quais foram 

confirmadas pelos testemunhos prestados em juízo, além das imagens 

juntadas ao processo, gravadas por câmera se segurança do 

estabelecimento onde ocorreram os fatos. Igualmente, os indícios da 

autoria são extraídos dos depoimentos prestados e pelas provas colhidas 

na fase pré-processual, os quais são corroborados pelas provas 

testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 

A testemunha João Vitor Ferreira de Souza, inquirida em juízo, afirmou 

“que viu os acusados entrando, e então viu o Fabiano com o facão, e que 

ele começou a dar golpes no cara (Alysson). Que o Fabiano que deu os 

golpes. Que o Marquinho tava cercando ele. Que os caras a quem se 

refere são o Marquinho, o Fabiano, o Fabrício e o Flavinho. Que o Fabiano 

estava com o facão, o Marquinho cercava a vítima. Que o Fabrício, não viu 

se ele deu “facãozada”, só viu ele cercando a vítima também, e o Flavinho 

(inaudível). Que o acusado Fabrício e Fabiano são irmãos. Que no dia dos 

fatos, os acusados estavam com um veículo, um carro, que era um C4 

branco. A testemunha informa que estava trabalhando no dia dos fatos, 

que trabalha no bar local dos fatos. Que a vítima, quando ela foi agredida 

pelos acusados, ela se encontrava no bar, que estava sentado na mesa, 

a testemunha afirma que viu os acusados entrando, e o cara que deu as 

facãozada nele ele entrou correndo, que daí viu os piá – os outros 

acusados - entrando também. Que não sabe o motivo dos fatos. Que tinha 

um menor de idade junto com eles, o Fabrício. Que perguntado se a vítima 

foi golpeada de surpresa, disse que lá dentro viu ele correndo só, que não 

viu eles – acusados - dentro do carro, que viu eles saindo do carro só, e 

entraram pra dentro, tudo correndo. Que o bar estava cheio no dia, tinha 

bastante gente. Que os agressores geraram lesão na vítima, mas a 

testemunha não viu as lesões. Que viu sangue, e que era da vítima, e que 

foi ocasionado pelas lesões. Que o sangue estava pelo boteco inteiro. 

Que as pessoas que estavam no boteco ficaram tudo assustadas. Que a 

vítima se defendeu somente. Que não teve outra reação. Que não sabe o 

que aconteceu com a vítima depois disso. Que a vítima fugiu depois. Que a 

fuga impediu que a vítima viesse a óbito. Que não sabe se teve alguém 

que retirou a vítima depois. Que não se recorda de outras pessoas que 

estavam no local. Que conhece a senhora Kelly Roberto Marques, e ela 

estava no dia dos fatos. Que perguntado sobre seu depoimento na 

Delegacia, onde disse que “eles eram pessoas conhecidos na cidade, que 

causavam medo nas pessoas”, este confirmou o depoimento. Que o 

Marcos não era conhecido como pessoa violenta. Que o Marcos cercava 

a vítima, ele corria para um lado – a vítima – e o Marcos ia para lado do 

cara e parava na frente. Que não eram corredores, era no meio dos 

pátios. Que a Kelly estava no meio dessa briga, estava no corredor pra 

não entrar na casa dela. Que a entrada da casa dela, era pegando ali da 

entrada do boteco, lá no fundo. Que o corredor era nos fundos. Que a 

vítima fugiu pelo corredor dos fundos. Que não viu se o Marcos estava no 

corredor na ocasião que a vítima fugiu. Que não viu o Marcos segurar a 

vítima, nem empurrar, que só ficava parado na frente dele. Que o Marcos 

não utilizou nenhum objeto. Que não conhecia o Alysson antes, só de 

vista, e que não sabia nada da vida dele. Que antes dos fatos, não viu se 

o Fabiano o Flávio e o Marcos estavam no local, que tinha chegado da 

entrega um pouco antes. Que não é entregador do Bar do Dezinho, mas 

foi porque o outro estava apurado. Que não ficava todo o tempo no local. 

A Kelly trabalha no local, no estabelecimento, que é mulher do seu ex 

patrão. Que viu só depois que eles chegaram. Que não sabe se essas 

pessoas – acusados e vítima – teriam se envolvido em outra briga, e que 

não sabe o porquê eles fizeram isso”. Já a testemunha Kelly, quando 

inquirida em juízo, aduz que “que no dia dos fatos estava no 

estabelecimento do Dezinho. Que no momento estava atrás do caixa, 

marcando umas bebidas que seus funcionários estavam pedindo para 

marcar, que na hora não viu eles – acusados - chegando, que só viu 

momento que eles já tinham entrado dentro do estabelecimento, que não 

viu que eles estavam com o facão, que tinha uma grade de cerveja na 

frente, que saiu de trás do caixa pra ver então o que tava acontecendo, 

que até então achou que eles – acusados e vítima - estavam somente 

brigando, soco, aí quando viu que eles estavam de facão, retornou por 

trás do caixa, que a vítima correu por trás das bebidas e veio atrás do 

caixa, foi onde que a testemunha tentou sair, o menino – a vítima - foi atrás 

da testemunha, que o Fabiano tentou dar uma facaozada nele, que a 

testemunha desviou e foi pro rumo da porta. Que quando fala eles 

chegando, é do Fabiano, Flavinho, Marquinho e Fabrício. Que quem estava 

com o facão, é o Fabiano e o Fabrício, que o Marquinho estava com copo 

na mão e o Flavinho pegou a bengala de quebrar gelo. Que não sabe se 

tinha um menor de idade com eles, que o Fabiano e o Fabrício são irmãos. 

Que no momento que estava no caixa, até horas que eles – acusados - 

entraram, foi um período curto, foi muito rápido, porque no momento que 

eles entraram a testemunha estava de cabeça baixa, estava anotando 

uma bebida que um funcionário tinha pedido. Que a vítima correu pra trás 

do caixa. Que não sabe se teve um motivo pra não ter ido a óbito, que a 

vítima tentou fugir e o Marquinho tentava cercar ele pra não fugir. Que eles 

pararam de golpear porque a vítima fugiu pra dentro da sua casa. Que 

depois que a vítima fugiu pra sua casa, a testemunha foi pro fundo da sua 

casa, porque até então não sabia até onde ela tinha ido, porque a 

testemunha reside no fundo e seus filhos estavam na sua casa, que não 

sabia pra onde a vítima tinha corrido então a testemunha foi lá ver, que 

quando estava voltando pra frente Fabiano estava indo de encontro 

contigo, que não lembra o que o Fabiano lhe disse, que a testemunha 
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disse pra ele respeitar sua casa e seus filhos que estavam dormindo, que 

não sabe o que ele respondeu, que então veio Fabrício e disse vamos 

embora Fabiano, respeita a casa da Kelly respeita a Kelly. Que não sabe o 

motivo dos fatos. Que o Alysson, sempre foi um cliente normal, era de 

poucas palavras, que no momento ele estava sentado na mesa, tomando 

uma bud, e esperando o lanche que a menina estava fazendo. Que não 

sabe se eles- acusados - chegaram em um veículo, porque não viu eles 

chegando. Que chegou a desmaiar no dia. Que ficou muito sangue do 

Alysson no seu estabelecimento. Que questionada sobre seu depoimento 

na Delegacia, onde Flavinho acertou a vítima com chutes, esta disse que 

não foi com chute, foi com uma bengala. Que chegou a ver as imagens do 

bar depois do ocorrido, e que as imagens confirmaram essas 

informações. Afirmou que a vítima foi socorrida depois, que chamaram a 

ambulância. Que depois disso, a vítima está 100%, só ficou as marcas, 

que logo após, não teve conhecimento do seus estado. Que antes de 

acontecer, os acusados não estavam no estabelecimento. Que não 

haviam se encontrado lá antes. Que não ao seu ponto de vista, não viu. 

Que não sabe o que levou eles – acusados - a fazerem isso. Que só 

conhecia o Alysson como cliente. Que não viu o Marcos encostando na 

vítima, mas que ele não deixava o Alysson fugir, que não viu ele 

empurrando a vítima, que não viu o Marcos levantar os braços, porque o 

tempo todo ele estava com um copo na mão. Que os acusados passaram 

por trás da pilha de bebidas, que a testemunha fez o contorno do caixa, e 

foi até o outro lado do corredor, atrás da pilha de bebidas, que então o 

Alysson pulou por cima dessas bebidas, e foi atrás do caixa, foi aonde 

que o Marquinhos cercava ele, foi o que a testemunha viu, que não tem 

como ver por trás das pilhas, que só viu quando eles – acusados - 

estavam com o facão quando saiu de trás do caixa. Que a vítima correu 

para os fundos, que não viu se o Marquinhos estava no corredor quando 

ele fugiu, porque tem a pilha de bebidas, cerveja, que não tem como ver, 

que pela pilha de cerveja, não viu o Marquinhos, que só viu na hora que o 

Marquinho contornou de volta em frente do caixa. Que o Marquinho tinha 

um copo na mão. Que não conhece Gislaine Aparecida Pereira”. O 

acusado Fabiano Andrey do Nascimento, embora tenha levantado a tese 

da desistência voluntária, em seu depoimento confirmou que foi o autor 

das facadas o qual lesionou a vítima Alysson Henrique Pereira da Silva. 

Nesse ponto, quanto à tese aventada pela defesa do acusado, a 

jurisprudência é uníssona que cabe ao Conselho de Sentença a 

apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado, de modo que 

o seu acolhimento, no presente momento processual, somente tem 

cabimento quando manifestamente evidente a alegação – o que não se 

verifica. Com efeito, em que pese afirme o acusado que, se quisesse, 

poderia ter continuado com os golpes já que a testemunha Kelly não teria 

condições físicas de impedi-lo, ao que tudo indica, o acusado cessou a 

ação a partir da intervenção de Kelly, a qual, se não por força física, agiu 

no psicológico do réu, desestimulando-o que continuasse a agressão 

contra Alysson. Ademais disso, a própria fuga de Alysson para a 

residência de Kelly, a princípio, consubstancia circunstância alheia à 

vontade do agente, a afastar, ao menos nessa quadra processual, o 

reconhecimento da alegada desistência voluntária, matéria que deverá ser 

apreciada mais a fundo pelo Conselho de Sentença. Com efeito, declarou 

Kelly que “eles pararam de golpear porque a vítima fugiu para dentro da 

sua casa [...]” que fica nos fundos do Bar do Dezinho, sendo que após 

isso, a depoente foi para a frente do estabelecimento deparando-se com 

Fabiano que vinha ao seu encontro, quando a testemunha disse para ele 

“respeitar sua casa e seus filhos que estavam dormindo, que não sabe o 

que ele respondeu, que então veio Fabrício e disse vamos embora 

Fabiano, respeita a casa da Kelly respeita a Kelly”. Nesse cenário, 

afigura-se, por ora, duvidosa a tese da desistência voluntária, 

circunstância que inviabiliza o seu acolhimento nesta decisão, sob pena 

de usurpação indevida da competência do juiz natural da causa, o 

Conselho de Sentença: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE 

HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL, FALSIDADE 

IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E PORTE DE ARMA DE FOGO 

COM NUMERAÇÃO RASPADA – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA 

– PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL 

– IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO A SUGERIR A PRESENÇA 

DE ANIMUS NECANDI – PROPALADA A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – 

INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE – EXISTÊNCIA DE 

PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE 

AUTORIA DELITIVA – DECISÃO DE PRONÚNCIA MAIS NÃO É SENÃO UM 

MERO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – TESE A SER DIRIMIDA PELO JUÍZ 

NATURAL DA CAUSA [CONSELHO DE SENTENÇA] – PRECEDENTE DO STJ 

– RECURSO DESPROVIDO.1. Inexistindo certeza incontrastável quanto ao 

real intento do acusado, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, 

haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao 

acusado e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do 

agente ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.2. Consoante assentado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, presentes os indícios de autoria e prova 

da materialidade, não há falar em desistência voluntária, dado que a 

latitude hermenêutica do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, não 

está a autorizar a tamanha cognição nesta fase processual, de sorte que, 

remanescendo dúvida acerca de tal fator, cabe ao Conselho de Sentença 

– hígido juiz natural da causa – dirimi-la [STJ: AgRg no AREsp 802477/MG. 

Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer. DJe: 14/11/2016]. (RSE 148119/2017, 

DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018). Outrossim, o 

mesmo entendimento aplica-se quanto à tese levantada pelo acusado 

Marcos Martins Fernandes, que pretende seja a imputação 

desclassificada para lesão corporal ao argumento de que não agiu com 

animus necandi. Com efeito, há nos autos evidências suficientes que 

configuram os indícios da autoria do réu quanto ao delito descrito na 

exordial, ainda que em menor participação, tal, aliás, como sustentado pelo 

Parquet. Isso porque Marcos teria fornecido, de forma consciente e 

voluntária, auxílio material à consecução da violência contra a vítima, 

fornecendo o transporte aos agentes até o local onde estava a vítima e, 

depois, para a fuga de todos os réus. Além disso, conforme os 

depoimentos das testemunhas João Vitor e Kelly, no momento em que a 

Alysson era golpeado pelos demais acusados, Marcos teria cercado a 

vítima tentando impedir que ela fugisse do local. Nesse cenário, 

afigurando-se duvidosa a tese da desclassificação para lesão corporal, 

deve ser aplicado, nesse juízo sumário da culpa, o princípio do in dubio pro 

societate, com a pronúncia do acusado, a fim de que o órgão 

constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos contra a 

vida se manifeste acerca da alegação da defesa. A propósito, colaciono o 

seguinte aresto: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A 

VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR 

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. SENTENÇA DE 

PRONÚNCIA QUE EXPUNGIU IMPUTAÇÃO FÁTICA DA QUALIFICADORA, 

SUBTRAINDO DA APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA PARTE DA 

CONDUTA QUE IMPLICA NA EXECUÇÃO DE ATOS MATERIAIS E NÃO 

APENAS NA IDEAÇÃO CRIMINOSA. INCONFORMIDADE MINISTERIAL QUE 

OBJETIVA A ADMISSÃO DA QUALIFICADORA NOS EXATOS TERMOS 

DESCRITOS NA PEÇA PÓRTICA. PRETENSÃO DEFENSIVA, DE OUTRO 

LADO, QUE PREQUESTIONA O PRECEITO DO ART. 155 DO CPP, 

PLEITEANDO À IMPRONÚNCIA DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE 

ELEMENTOS CAPAZES DE SUSTENTAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. PLEITO 

SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS CONSTANTES 

NA DENÚNCIA. 1. Concurso de pessoas. Co-autoria. Dúvidas quanto a 

atos materiais praticados por corréu no desenvolver do crime. Recurso 

ministerial que busca afirmar que a conduta do acusado não se limitou à 

ideação do crime, mas prestou efetivo auxílio na execução do delito. 

Dúvida a ser solvida pelo Tribunal do Júri. 2. A decisão que pronuncia o 

acusado requer, tão-somente, a prova da materialidade do crime e indícios 

suficientes de autoria. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, os 

indícios da autoria podem ser extraídos a partir de elementos de prova 

recolhidos durante o inquérito policial. Precedentes do STF. 3. Não incide o 

princípio in dubio pro reo no sumário de culpa, especialmente quando a 

prova coligida positiva a existência do fato e aponta para o envolvimento 

do acusado nos delitos, tal como descrito na denúncia. 4. As 

qualificadoras descritas na peça inicial somente podem ser afastadas pelo 

juízo monocrático em sentença de pronúncia quando manifestamente 

improcedentes, isto é, quando nenhum dos elementos de prova coligidos 

aos autos servem para lhes dar sustentação. RECURSO MINISTERIAL 

CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA 

CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 

70075740308, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 20/06/2018). Assim, no que 

concerne às alegações de ausência de animus necandi e desistência 

voluntária, com a consequente desclassificação do delito para lesão 

corporal, impraticável adiantar-se o desfecho meritório neste momento 

processual, uma vez que as teses aventadas pela defesa não se 

afiguram manifestamente demonstradas, pelo contrário, o que há são 

dúvidas, as quais deverão ser soberanamente sanadas pelo Conselho de 
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Sentença. Em outra quadra, no que tange às qualificadoras, tem-se que 

somente devem ser afastadas, na decisão de pronúncia, quando não 

encontrarem qualquer suporte probatório nos autos, ou seja, quando 

forem absolutamente improcedentes. Do contrário, as qualificadoras 

devem ser mantidas, cabendo ao Tribunal Popular analisar sua ocorrência, 

ou não, por ocasião do julgamento em plenário, ante sua competência 

constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, 

aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras 

Reunidas do e. TJMT, verbis: “Somente se admite a exclusão das 

qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob 

pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. No 

caso em tela, o Ministério Público indicou, na peça inaugural, duas 

qualificadoras, a saber, o motivo fútil (inc. II do § 2º, do art. 121, CP) e o 

emprego de recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima (inc. IV 

do §2º, do art. 121, CP). Considerado o quadro probatório presente nos 

autos, ambas as qualificadoras não são absolutamente improcedentes, 

devendo, assim, serem submetidas à apreciação do Conselho de 

Sentença. Quanto à primeira – motivo fútil – encontra-se evidenciada pelo 

fato do acusado ter perpetrado a tentativa de homicídio por causa por 

conta de antigo desentendimento com a vítima, conforme confirmado pelos 

acusados e testemunhas inquiridas nos autos. Nesse sentido, aliás, já 

decidiu o e. STJ que “A existência de discussão anterior ao cometimento 

do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de 

imediato, retirar a competência do Conselho de Sentença, juiz natural da 

causa, a decisão do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” 

[AgRg no AREsp 470.902/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, 

DJe 11/03/2016]. Logo, deve ser mantida a qualificadora do inciso II do § 

2º do artigo 121 do Código Penal, a fim de que dela conheça e decida o 

Tribunal do Júri. Do mesmo modo, há evidências de que os acusados 

chegaram de surpresa ao estabelecimento “Distribuidora de Bebidas do 

Dezinho”, onde estavam diversas pessoas, sendo a vítima surpreendida 

com os golpes de facão desferidos, inicialmente, pelo réu Fabiano Andrey 

de Oliveira, agindo na companhia de Marcos, que teria prestado auxílio 

material, logo, inviável é o decote, nesse momento processual, da 

qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, 

pois tal matéria deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença. Em 

outro norte, verifico não incidir qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no art. 415 do Código de Processo Penal. Neste prisma, 

não demonstrada nenhuma das situações para ensejar a absolvição 

sumária, tampouco elementos para desclassificar a infração para outra 

que não seja da competência do Júri, nos moldes de seu artigo 419, deve 

ser mantida a capitulação constante da denúncia. Nessa ordem de ideias, 

ante a pronúncia dos réus, tem-se que caberá ao Tribunal do Júri 

conhecer também da infração penal conexa imputada na denúncia, a 

saber, o delito do artigo 244-B, caput, do ECA, em relação ao qual se 

extrai nos autos a presença de elementos que configuram a materialidade, 

bem como os indícios suficientes de autora, pois incontroverso que o 

adolescente Fabrício Andrey de Olivera, irmão do réu Fabiano Andrey de 

Oliveira, participou efetivamente da agressão contra a vítima Alysson 

Henrique, consonante se infere das declarações prestadas em sede 

policial e corroborados pelos depoimentos colhidos na etapa judicial da 

persecução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 

Nessa linha, o próprio adolescente, ouvido em juízo, afirmou “Que quando 

foram no bar na primeira vez, foi o acusado Fabiano e o informante. Que 

na segunda vez foi o informante, o Marcos, Marquinho e o Flávio. Que na 

primeira vez teve uma discussão com o Fabrício. Que foram embora e 

depois voltaram com o facão. Voltou o informante, o Marcos, Flavinho e 

seu irmão, Fabiano. Que fora o facão que estavam portando, tinha outra 

pessoa portando uma bengala, que era um objeto do Dezinho. Que quando 

chegaram, o Flavinho deu uma voadora nele, que a vítima veio pro rumo do 

informante e a vítima sacou uma garrafa, e então acertou uma facaozada 

nele – na vítima - no braço, que o Marquinho não fez nada. Que o 

informante acertou a facaozada nele, três. Que a vítima tentou se proteger 

enquanto o atingiam, e depois correu”. O acusado Fabiano, quando 

interrogado, afirmou que “quem deu o primeiro golpe foi o Fabrício, que 

pegou acha que no braço ou nas costas. Que o Alysson estava de frente, 

e pegou perto da costela primeiro, ou no braço, porque a vítima estava de 

frente. Que depois a vítima foi indo pra dentro, que foi quando o acusado 

depoente desferiu outros golpes. Que quando chegaram a vítima estava 

sentada na cadeira, que no primeiro golpe, a vítima já tinha levantado”. 

Impende consignar que a configuração do crime previsto no artigo 244-B, 

caput, da Lei n.º 8.069/90 independe de prova da efetiva corrupção do 

menor, nos termos da Súmula 500 do STJ . Com isso, verifico que estão 

presentes os requisitos de admissibilidade acusatória com relação ao 

delito conexo, motivo pelo qual o remeto, também, ao julgamento pelo 

Conselho de Sentença, considerado o disposto pelo artigo 78, I, do Código 

de Processo Penal. III - DISPOSITIVO Diante de tais considerações, em 

juízo provisório de admissibilidade da culpa, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia para PRONUNCIAR os acusados FABIANO 

ANDREY DE OLIVEIRA e MARCOS MARTINS FERNANDES, dando-os como 

incursos nos crimes tipificados pelo artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c 

artigo 14, inciso II e artigo 29, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 

n° 8.069/90 (ECA) em concurso material, na forma do artigo 69 do Código 

Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca, o que faço com fundamento no artigo 413 do Código de 

Processo Penal. Preclusa a decisão da pronúncia, façam os autos 

conclusos, para fins do artigo 421 do diploma processual penal. IV – Do 

pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pelo réu Fabiano 

Andrey de Oliveira Em que pese os argumentos da defesa, neste momento 

processual, não vislumbro a possibilidade da revogação da prisão 

preventiva do acusado ou concessão da liberdade provisória, ainda que 

cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Com efeito, em uma 

acurada análise dos elementos constantes nos autos, verifico que os 

fundamentos adotados na decisão de pág. 46/54 que decretou a prisão 

preventiva ainda permanecem incólumes, não sendo infirmados por 

qualquer elemento no processo. Nessa linha, observa-se que a custódia 

cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos 

da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como do 

requisito relativo à necessidade da garantia da ordem pública e a 

aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código Penal. Com o 

término da instrução probatória, afiguram-se reforçados os pressupostos 

alusivos à materialidade e aos indícios suficientes de autoria, cabendo 

salientar que o réu Fabiano Andrey de Oliveira, em seu interrogatório, 

admitiu ter desferido os golpes de facão na vítima Alysson Henrique. 

Ademais, denota-se que, consoante já consignado nestes autos, o delito 

imputado ao réu afigura-se concretamente grave, revelando a efetiva 

periculosidade o réu, que, na companhia de outros três indivíduos, agiu em 

ambiente público, na presença de diversas pessoas, incluindo crianças, 

desferindo sucessivos golpes de facão contra a vítima. Nesse cenário, o 

modos operandi empregado na infração penal revela a acentuada ousadia 

dos agentes, que demonstraram desprezo pela vida alheia, inclusive de 

pessoas que, estando no mesmo local, poderiam ter sido atingidas sem ter 

qualquer relação de desavença com o réu, e, mesmo não o sendo, é 

inegável que elas, notadamente as crianças, saíram dali com o trauma de 

presenciar cenas fortes e violentas, trauma esse que carregarão por 

tempo indeterminado, quiçá por toda a vida. Desse modo, reputo 

necessária a manutenção da custódia cautelar do réu, como medida a 

resguardar a ordem pública, seriamente abalada com os graves eventos 

promovidos pelos agentes nesta pequena de cidade de Vera/MT. 

Acrescento, ademais, que encerrada a primeira fase do procedimento, 

com a pronúncia dos réus, conforme adiante será exposto, afigura-se 

prejudicada eventual alegação de excesso de prazo. Sobre o tema: 

PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

QUALIFICADO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL - PRAZO PARA A 

CONCLUSÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO INJUSTIFICADO - INSTRUÇÃO 

ENCERRADA - VISTAS ÀS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DAS 

ALEGAÇÕES FINAIS - ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO E SÚMULA 

52 DO STJ - ALEGAÇÃO SUPERADA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA 

PRISÃO CAUTELAR - AFIRMAÇÃO DE QUE CESSOU O MOTIVO 

ENSEJADOR DA PRISÃO PREVENTIVA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 

CRIMINAL - PRISÃO DECRETADA E MANTIDA CUMULATIVAMENTE COM 

OUTROS MOTIVOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA 

ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA DO PACIENTE QUE 

PERDUROU MAIS DE SEIS ANOS - PRISÃO MANTIDA - ORDEM 

DENEGADA. Comprovado nos autos que a instrução criminal já se ultimou, 

aguardando a apresentação das alegações finais, superada qualquer 

alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, 

consoante orientação do Supremo Tribunal Federal e enunciado da Súmula 

52 do STJ. Estando a decisão que decretou e a que manteve a custódia 

cautelar do beneficiário, fundamentada não apenas na conveniência da 

instrução criminal, mas também para garantia da ordem pública e para 

assegurar a aplicação da lei penal, o fato da instrução criminal já ter 

encerrado não implica em revogação da prisão se os outros motivos ainda 

permanecerem presentes, como ocorre no caso em tela. Considerando 
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que o paciente fugiu do distrito da culpa por mais de seis anos, denota-se 

que a necessidade de sua prisão cautelar está demonstrada, face o risco 

de frustrar-se à aplicação da lei penal e levando em consideração de que 

o delito apurado é de competência do Tribunal do Júri.(HC 29320/2006, 

DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

16/05/2006, Publicado no DJE 25/05/2006). Assim, verifica-se que a 

defesa não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstre 

a alteração do quadro fático verificado inicialmente neste feito, ao passo 

que não se vislumbra questão de ordem pública que autorize a revogação 

da decisão que decretou o encarceramento temporário ou a substituição 

deste por medida cautelar diversa da prisão preventiva. Ressalta-se, 

ainda, que a jurisprudência é uníssona no sentido de que eventuais 

condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e 

ocupação lícita, por si sós, não constituem obstáculos para a 

decretação/manutenção da prisão cautelar, estando presentes os 

requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos 

autos. HABEAS CORPUS – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONSUMADO E 

TENTADOS – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO TEMPORÁRIA 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS 

PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO 

OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP 

– GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA 

INSTRUÇÃO CRIMINAL – PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA – 

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO 

AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE PRISÃO ADEQUADAMENTE 

FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 

ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade na manutenção da prisão 

preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a 

segregação se mostra necessária, dada a gravidade da conduta 

incriminada, bem como em razão de o paciente encontrar-se foragido do 

distrito da culpa desde a suposta prática dos atos criminosos. As 

condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons 

antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por 

si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes 

outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a 

decretação da medida extrema. (HC 171250/2016, DES. PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, 

Publicado no DJE 01/02/2017). Desta forma, por não existir nos autos a 

demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, 

justifique a sua revogação, a prisão preventiva, anteriormente fixada, 

deve ser mantida. Portanto, INDEFIRO o pedido do requerido e, por 

consequência, MANTENHO a prisão preventiva de Fabiano Andrey de 

Oliveira, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, 

inciso III, do Código de Processo Penal, sendo inadequadas e insuficientes 

as medidas cautelares diversas da prisão. CIÊNCIA ao Ministério Público. 

INTIME-SE. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Vera/MT, 03 de setembro 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Vera, 23 de outubro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105966 Nr: 701-41.2015.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, DMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDFMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Liane Resende - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVONETE DE FÁTIMA MENON DA ROSA, 

Cpf: 93065140187, Filiação: Maria da Luz Menon e Antonio Ferreira da 

Rosa, data de nascimento: 18/05/1982, solteiro(a), do lar. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela requerente, em desfavor do 

requerido, para: (i) conceder, definitivamente, a guarda dos menores 

KLEYTON RODRIGO MENON DE OLIVEIRA e HALERRANDRO APARECIDO 

MENON DE OLIVEIRA, a seu genitor, Sr. Douglas Machado de Oliveira, com 

fulcro nos artigos 33 e seguintes da Lei n.° 8.069/90; e, (ii) conceder à 

requerida o direito de visitas aos filhos que será exercida de forma livre; 

(iii) condenar a requerida a pagar aos filhos, a título de pensão alimentícia, 

a quantia mensal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do 

salário-mínimo, sendo que tal valor deverá ser pago todo dia 10 (dez) de 

cada mês, mediante depósito bancário, ou diretamente ao genitor, 

mediante apresentação de recibo, (iv) condenar a requerida ao pagamento 

de 50% das despesas extraordinárias dos filhos, tais como, médico, 

medicamentos, material escolar, etc. Assim, Julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos 

autos em Cartório. Dispensado o registro nos termos que dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências, com estrita observância de todas as normas previstas na 

CNGC/MT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 17 de outubro de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114284 Nr: 525-91.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 Inicialmente, considerando a manifestação de ref. 138, REVOGO a 

nomeação da Dra. PAULA CALDAS DOS SANTOS – OAB/MT 24684-B, 

bem como os honorários arbitrados. Por outro lado, considerando que a 

Defensoria Pública representa os interesses da menor na presente ação, 

seguindo o sistema de rodízio implantado neste juízo, NOMEIO o Dr. 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB/MT 6.280/B, para representar 

os requeridos no presente feito. Tomando em conta a natureza da causa, 

e os atos já praticados até então, FIXO os honorários da mencionada 

advogada em 3,5 URH.INTIME-SE o advogado da presente nomeação, para 

que apresente a defesa dos requeridos, no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do artigo 195 do ECA.Por oportuno, DESIGNO a realização de 

AUDIÊNCIA CONCENTRADA para a data de 26 DE NOVEMBRO DE 2018 às 

16h00, a realizar-se neste fórum da comarcada de Vera/MT. EXPEÇA-SE 

mandado de intimação aos seguintes órgãos, a fim de que se façam 

presentes na audiência concentrada, por intermédio de seus 

representantes:Equipe Multidisciplinar atuante perante esta Comarca de 

Vera-MT;Equipe do CRAS;Conselho Tutelar;Secretaria Municipal de 

Assistência Social;Secretaria Municipal de Saúde;No mais, CUMPRA-SE o 

já determinado nos autos, pelo que SOLICITE-SE ao Conselho Tutelar de 

Vera-MT a realização de diligências visando encontrar parentes próximos 

ou terceiros próximos à família que tenham interesse e condições de 

exercer a guarda da menor abrigada, apresentando, em caráter de 

urgência, relatório nos autos, bem como a realização do ESTUDO 

PSICOSSOCIAL no endereço da genitora da adolescente, pela Equipe 

Multidisciplinar do Fórum de Vera/MT.SOLICITE-SE ao Conselho Tutelar de 

Vera/MT que providencie o transporte da adolescente para a audiência 

acima designada.INTIME-SE para comparecimento à solenidade a genitora 

da adolescente. CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIMEM-SE.Vera-MT, 09 de 

Outubro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66273 Nr: 271-70.2007.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS VETERANOS DE VERA, Geraldo 

Junior Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR SILIPRANDI, NELSON CHERA, MARA 

AMOROSO E SILVA CHERA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229-B/MT, 

DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - 

OAB:MT 23.350

 Nos termos da legislação vigente, Intimo o Advogado DARI LEOBET 

JUNIOR, OAB/MT 21.919, para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

proceder a devolução dos autos em Cartório, sob pena de busca e 

apreensão e demais sanções cabíveis à espécie.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125907 Nr: 2671-71.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR SANTOS DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:MT 7142-B, MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B MT

 Processo número: 2671-71.2018.811.0102

Código n°: 125907

Vistos, etc.

DESIGNO o dia 25 DE JANEIRO DE 2019, ÀS 10H00MIN para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde devera comparecer o réu CLAUDIR 

SANTOS DE AVILA, sob as penas da lei, devidamente acompanhado de 

advogado, para ser interrogado neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação do réu, DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 26 de outubro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010045-41.2014.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ROSSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BORMANN DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010045-41.2014.8.11.0102 REQUERENTE: JULIO CESAR ROSSETTO 

REQUERIDO: EDSON BORMANN DOS SANTOS Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez que as partes não requereram a 

produção de provas. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e as preliminares alegadas não 

merecem acolhimento, em especial porque a legislação nacional adota a 

teoria da asserção no que pertine as condições da ação. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida no artigo 373 do Código de Processo Civil, 

compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo 

as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob 

pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. No caso, 

percebo que o autor não provou nenhuma de suas alegações, isto é, não 

existem provas de que a desclassificação da gincana se deu de forma 

ilegal e também não existem provas de que tal desclassificação ocasionou 

uma ridicularização pública. Nesse ponto percebo que o autor 

expressamente se manifestou no sentido de que não existiriam outras 

provas a serem produzidas. Não se duvida da palavra da parte autora, 

mas não se pode afastar a premissa básica de que o que se alega se 

deve provar, não podendo haver condenação com base em meras 

suposições. Por fim, acrescento que o boletim de ocorrência policial é 

incapaz de comprovar as alegações referidas, pois se trata de 

manifestação unilateral da parte registrante. Assim, tenho que a hipótese é 

de improcedência do pedido. Ante o exposto, julgo improcedente a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Publicada pelo Projudi. Intimo. Determino o cumprimento. ARTHUR MOREIRA 

PEDREIRA DE ALBUQUERQUE JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000086-29.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

I. R. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELLEN HELLAN BRANDONI OAB - MT25346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. D. (REQUERIDO)

 

Autos nº: 1000086-29.2018.8.11.0102 Autor: Ismael Rodrigues de Assis. 

Réu: Grazieli Cisa Debastiani. Vistos etc. Trata-se de pedido de 

homologação de acordo de alimentos ajuizado por ISMAEL RODRIGUES DE 

ASSIS e GRAZIELI CISA DEBSTIANI, em favor do menor Bernardo 

Debastiani de Assis. O caso é de extinção do feito, sem julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995, ante a 

incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o julgamento da 

causa. A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que 

deve ser observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se 

tratar de princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação 

legal de analisar se encontram presentes tais pressupostos. In casu, 

verifico que presente ação encontra vedação para tramitar no âmbito dos 

Juizados Especiais, posto que sua natureza é conflitante com o rito 

especial dos Juizados Especiais Cíveis, em consonância com o Enunciado 

nº 08 dos Juizados Especiais do Brasil que proíbe as ações que se 

submetem aos procedimentos especiais, senão vejamos: “Enunciado 08 – 

As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são 

admissíveis nos Juizados Especiais.” Ex positis, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 51, II, da Lei nº 

9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios com fundamento nos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Vera/MT, 

17 de setembro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 

 

PORTARIA Nº 74/2018-DF 

 

O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito 

Substituto e Diretor do Foro da Comarca de Colniza, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 

CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às 

determinações da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no 

Estado de Mato Grosso; 

CONSIDERANDO a solicitação de permuta de Plantão 

Judiciário entre os servidores desta Comarca. 

R E S O L V E: 

Art. 1° - ALTERAR a escala de Plantão Judiciário semanal e de 

final de semana dos servidores desta Comarca de Colniza, relativo período 01 á 30 de 

novembro 2018. 

 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 á 02 

Magnum de 

Figueiredo 

Marisco 

Analista 

Judiciário 
(66) 99221-4245 mmarisco@hotmail.com 

03 á 09 

Vivian Paula 

Vieira 

 

Técnica 

Judiciária 
(66) 99221-4245 vivian.vieira@tjmt.jus.br 

10 á 16 

Neverton 

Aparecido Gossler 

Lima 

Técnico 

Judiciário 
(66) 99221-4245 neverton.gossler@tjmt.jus.br 

17 á 23 
Tatiana Mendes de 

Oliveira 

Técnica 

Judiciária 
(66) 99221-4245 tatiana.oliveira@tjmt.jus.br 

24 á 30 Mayara Adriano Gestora Geral  (66) 99221-4245 mayara.adriano@tjmt.jus.br 

 

CENTRAL DE MANDADOS 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 á 02 
Márcia Castro de 

Ornellas 

Oficiala de 

Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

03 á 09 
Rafaela da Silva 

Souza 

Oficiala de 

Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

10 á 16 
Márcia Castro de 

Ornellas 

Oficiala de 

Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 
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17 á 23 
Rafaela da Silva 

Souza 

Oficiala de 

Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

24 á 30 
Márcia Castro de 

Ornellas 

Oficiala de 

Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

 

 

PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 

DIA JUIZ (A) 

01 á 04   DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA – VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU 

10 e 11 FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA - 1º VARA DE JUARA 

15 á 19 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - DIRETORIA DO FORUM DE JUARA 

24, 25 e 

26   

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA - 3º VARA DE JUARA 

 

Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, 

domingos e feriados, bem como o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 

§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final 

do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário 

de expediente do primeiro dia útil subsequente.  

§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do 

expediente forense do primeiro dia útil da semana, encerrando-se no início do expediente do 

último dia útil, sendo de atribuição dos Juízes de suas respectivas Comarcas/Varas, não 

funcionando o plantão regional. 

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final 

de semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado 

e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, 

quando iniciará o Plantão Judiciário do Juiz Plantonista da Comarca. 

Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 

17h00,  nos sábados, domingos e feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 

Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da 

OAB, aos Senhores Delegados de Polícia, com ciência  pessoal aos servidores escalados. 

 

 

Colniza/MT, 29  de outubro de 2018. 

 

 

 

RICARDO FRAZON MENEGUCI  
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
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TERMO DE DOAÇÃO  Nº 01/2018 

 

 

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, 

SENDO DOADOR O ESTADO DE MATO GROSSO 

POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO 

/FÓRUM DA COMARCA DE COLNIZA-MT E 

DONATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLNIZA/HOSPITAL MUNICIPAL ANDRÉ 

MAGGI.  

 

 

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o ESTADO DE MATO 

GROSSO POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM DA COMARCA 

DE COLNIZA-MT, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0066-65, com sede rua Amapola, 

S/N – Bairro Centro – Colniza/MT CEP:78335-00, telefone (66) 3571-1575/1890, doravante 

denominado DOADOR, neste ato representado por pelo Diretor do Foro, Excelentissimo 

Senhor Dr. Ricardo Frazon Menegucci, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de 

Colniza-MT, e, do outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/HOSPITAL 

MUNICIPAL ANDRÉ MAGGI, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.213.687/0001-02, com sede à 

Av. Mato Grosso, s/n , CEP 78335-000 – Bairro Centro – Colniza/MT, neste ato representado 

pela Sr. José Vanderlei Nunes Fernandes, Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, 

portadora do CPF nº 457.500.094-91, RG. N° 1251117 SSP/RO doravante aqui denominado 

DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 

classificados como antieconômicos abaixo relacionados, inservíveis para o funcionamento da 

entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 

 

Tombo 
Descrição do 

Material 
SITUAÇÃO  

Valor  

052254 

AR 

CONDICIONADO 

48.000 BTU'S 

ANTIECONÔMICO 

R$ 250,00 

044540 

AR 

CONDICIONADO 

36.000 BTU'S 

ANTIECONÔMICO 

R$ 250,00 

096190 

AR 

CONDICIONADO 

18.000 BTU'S 

ANTIECONÔMICO 

R$ 150,00 

033339 

AR 

CONDICIONADO 

60.000 BTU'S 

ANTIECONÔMICO 

R$ 250,00 

 TOTAL: R$ 900,00  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

 

Os bens descritos na cláusula anterior foram doados para fins de interesse público, uma vez que 

não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão juntada na ref. 12 

dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS N.º 19/2018  CIA. 024753-

14.2018.8.11.0000, Processo Código 86722 (nosso).  

 

Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 

DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos na 

cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 

 

A presente doação atenderá o Hospital Municipal André Maggi, que tem por objetivo o no 

pedido de ref. 24, demostrando assim o interesse público da presente doação;   

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

 

Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação a escolha 

por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com 

base na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 

considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda 

as seguintes condições: 

 

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doado para fins de interesse social, descrito 

na cláusula terceira , objeto deste instrumento, responsabilizar-se por qualquer dano cometido 

aos equipamentos, a partir da data de assinatura deste termo. 

 

Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 

DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 

(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 

direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 

órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 

Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 
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O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 

consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 

como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 

 

CLÁUSULA  QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 

 

A remoção dos bens doados, que se encontram no Departamento de Material e 

Patrimônio/Fórum da Comarca de Colniza, deverá ser feita no ato da assinatura do presente 

Termo de Doação e as despesas a ela inerentes correrão por conta do DONATÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 

 

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o direito 

e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, Alínea a, 

da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-Coord. Adm – Marco Regulatório 

disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o 

quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

 

Fica eleita a Comarca de Colniza-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial para dirimir 

questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera administrativa. 

 

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma. 

 

 

Colniza-MT, 16 de outubro de 2018.  
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RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 

DOADOR 

 

 

 

 

José Vanderlei Nunes Fernandes  

REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO 

HOSPITAL MUNICIPAL ANDRÉ MAGGI  
 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas:  

 

 

 

_______________________________       

CPF: 911.914.242-00 

 

 

 

         

_______________________________ 

 CPF: 492.203.571-00 
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TERMO DE DOAÇÃO  Nº 02/2018 

 

 

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, 

SENDO DOADOR O ESTADO DE MATO GROSSO 

POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO 

/FÓRUM DA COMARCA DE COLNIZA-MT E 

DONATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLNIZA/CRECHE MUNICIPAL PEQUENOS 

PASSOS.  

 

 

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o ESTADO DE MATO 

GROSSO POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM DA COMARCA 

DE COLNIZA-MT, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0066-65, com sede rua Amapola, 

S/N – Bairro Centro – Colniza/MT CEP:78335-00, telefone (66) 3571-1575/1890, doravante 

denominado DOADOR, neste ato representado por pelo Diretor do Foro, Excelentissimo 

Senhor Dr. Ricardo Frazon Menegucci, Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro desta 

Comarca de Colniza-MT, e, do outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/ 

CRECHE MUNICIPAL PEQUENOS PASSOS inscrito no CNPJ sob o n.º 

12.769.292/0001-00, com sede à Rua dos Girassóis  s/n , CEP 78335-000 – Bairro Centro – 

Colniza/MT, neste ato representado pela Srª. Ivanilda Rodrigues dos Santos, Diretora da 

Creche Municipal Pequenos Passos, portadora do CPF nº 516.659.722-20, RG. N° 636990 

SSP/RO doravante aqui denominado DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente 

instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 

classificados como antieconômicos abaixo relacionados, inservíveis para o funcionamento da 

entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 

 

Tombo Descrição do Material SITUAÇÃO  Valor  

123732 

CPU – INFOWAY – 

SÉRIE 4272 

(ACOMPANHADO 

ACESSÓRIO) 

ANTIECONÔMICO 
R$ 20,00 
 

094293 
FOGÃO COM 04 

BOCAS 
ANTIECONÔMICO 

R$ 150,00 

0094481 BEBEDOURO ANTIECONÔMICO R$ 30,00 

171769 
VENTILADOR – DE 

PAREDE 
ANTIECONÔMICO 

R$ 30,00 

094390 
MESA – MODELO 

DE REUNIÃO 
ANTIECONÔMICO 

R$ 30,00 

171768 

VENTILADOR – 

MODELO DE 

PAREDE 

ANTIECONÔMICO 
R$ 30,00 

 TOTAL: R$ 290,00  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

 

 

Os bens descritos na cláusula anterior foram doados para fins de interesse público, uma vez que 

não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão juntada na ref. 12 

dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS N.º 19/2018  CIA. 024753-

14.2018.8.11.0000, Processo Código 86722 (nosso).  

 

Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 

DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos na 

cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 

 

A presente doação atenderá a Creche Municipal Pequenos Passos, que tem por objetivo o no 

pedido de ref. 25, demostrando assim o interesse público da presente doação;   

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

 

Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação a escolha 

por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com 

base na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 

considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda 

as seguintes condições: 

 

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doado para fins de interesse social, descrito 

na cláusula terceira , objeto deste instrumento, responsabilizar-se por qualquer dano cometido 

aos equipamentos, a partir da data de assinatura deste termo. 

 

Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 

DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 

(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 

direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 

órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 

Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 
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O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 

consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 

como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 

 

CLÁUSULA  QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 

 

A remoção dos bens doados, que se encontram no Departamento de Material e 

Patrimônio/Fórum da Comarca de Colniza, deverá ser feita no ato da assinatura do presente 

Termo de Doação e as despesas a ela inerentes correrão por conta do DONATÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 

 

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o direito 

e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, Alínea a, 

da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-Coord. Adm – Marco Regulatório 

disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o 

quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

 

Fica eleita a Comarca de Colniza-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial para dirimir 

questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera administrativa. 

 

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma. 

 

 

Colniza-MT, 17 de outubro de 2018.  
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RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 

DOADOR 

 

 

 

 

Ivanilda Rodrigues dos Santos  

REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO 

CRECHE MUNICIPAL PEQUENOS PASSOS 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas:  

 

 

 

_______________________________       

CPF: 911.914.242-00 

 

 

 

         

_______________________________ 

 CPF: 049.078.141-19 
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TERMO DE DOAÇÃO  Nº 03/2018 

 

 

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, 

SENDO DOADOR O ESTADO DE MATO GROSSO 

POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO 

/FÓRUM DA COMARCA DE COLNIZA-MT E 

DONATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE 

COLNIZA/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA.  

 

 

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o ESTADO DE MATO 

GROSSO POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM DA COMARCA 

DE COLNIZA-MT, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0066-65, com sede rua Amapola, 

S/N – Bairro Centro – Colniza/MT CEP:78335-00, telefone (66) 3571-1575/1890, doravante 

denominado DOADOR, neste ato representado por pelo Diretor do Foro, Excelentissimo 

Senhor Dr. Ricardo Frazon Menegucci, Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro desta 

Comarca de Colniza-MT, e, do outro lado, PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA/ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA inscrito no CNPJ sob o 

n.º04.213.687/0001-02, com sede à Rua das Bromélias  s/n , CEP 78335-000 – Bairro Centro 

– Colniza/MT, neste ato representado pela Sr. Rubens Marques, Secretàrio Municipal de 

Educação e Cultura portador do CPF nº 046.683.647-38, RG. N° 1384760 SSP/ES doravante 

aqui denominado DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente instrumento de DOAÇÃO, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 

classificados como antieconômicos abaixo relacionados, inservíveis para o funcionamento da 

entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 

 

Tombo 
Descrição do 

Material 
SITUAÇÃO  

Valor  

094431 
FRAGMENTADORA 

DE PAPEL 
IRRECUPERÁVEL 

R$ 2,00 

NÃO 

POSSUI 

CAIXAS DE SOM 

(ASSESSÓRIO DE 

INFORMÁTICA) 

OBSCOLETO 

R$ 3,00 

094377 
CONDICIONADOR 

DE AR 12.300BTUS 
IRRECUPERÁVEL 

R$ 2,00 

094223 
CADEIRA – 

MODELO FIXA 
IRRECUPERÁVEL 

R$ 1,00 

152976 CAFETEIRA 20LT ANTIECONÔMICO R$ 250,00 

 TOTAL: R$ 258,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

 

 

Os bens descritos na cláusula anterior foram doados para fins de interesse público, uma vez que 

não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão juntada na ref. 12 

dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS N.º 19/2018  CIA. 024753-

14.2018.8.11.0000, Processo Código 86722 (nosso).  

 

Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 

DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos na 

cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 

 

A presente doação atenderá a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que tem por objetivo 

o no pedido de ref. 29, demostrando assim o interesse público da presente doação;   

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

 

Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação a escolha 

por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com 

base na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 

considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda 

as seguintes condições: 

 

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doado para fins de interesse social, descrito 

na cláusula terceira , objeto deste instrumento, responsabilizar-se por qualquer dano cometido 

aos equipamentos, a partir da data de assinatura deste termo. 

 

Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 

DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 

(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 

direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 

órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 

Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 

O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 

consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 
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CLÁUSULA  QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 

 

A remoção dos bens doados, que se encontram no Departamento de Material e 

Patrimônio/Fórum da Comarca de Colniza, deverá ser feita no ato da assinatura do presente 

Termo de Doação e as despesas a ela inerentes correrão por conta do DONATÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 

 

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o direito 

e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, Alínea a, 

da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-Coord. Adm – Marco Regulatório 

disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o 

quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

 

Fica eleita a Comarca de Colniza-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial para dirimir 

questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera administrativa. 

 

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma. 

 

 

Colniza-MT, 17 de outubro de 2018.  

 

 

 

 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 

DOADOR 
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Rubens Marques  

REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO 

Secretário Municipal de Educação e Cultura 
 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas:  

 

 

 

_______________________________       

CPF: 911.914.242-00 

 

 

 

         

_______________________________ 

 CPF: 049.078.141-19 

Disponibilizado - 05/11/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10371 Caderno de Anexos - Página 15 de 22



 

 

 

TERMO DE DOAÇÃO  Nº 04/2018 

 

 

TERMO DE DOAÇÃO PADRÃO DE BENS MÓVEIS, 

SENDO DOADOR O ESTADO DE MATO GROSSO 

POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO 

/FÓRUM DA COMARCA DE COLNIZA-MT E 

DONATÁRIO SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO/ ESCOLA ESTADUAL BERNADINO 

GOMES DA LUZ.  

 

 

Pelo presente instrumento particular de Doação, de um lado, o ESTADO DE MATO 

GROSSO POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM DA COMARCA 

DE COLNIZA-MT, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0066-65, com sede rua Amapola, 

S/N – Bairro Centro – Colniza/MT CEP:78335-00, telefone (66) 3571-1575/1890, doravante 

denominado DOADOR, neste ato representado por pelo Diretor do Foro, Excelentissimo 

Senhor Dr. Ricardo Frazon Menegucci, Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro desta 

Comarca de Colniza-MT, e, do outro lado, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/ 

ESCOLA ESTADUAL BERNADINO GOMES DA LUZ,  inscrito no CNPJ sob o n.º 

05.284.083/0001-01, com sede à Avenida dos Pinhais  s/n , CEP 78335-000 – Bairro Centro – 

Colniza/MT, neste ato representado pela Sr.ª Sirislei Guimarães de Souza,  Diretora da Escola 

Estadual Bernadino Gomes da Luz, portadora do CPF nº 468.399.501-82, RG. N° 0691911-1 

SSP/MT doravante aqui denominado DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente 

instrumento de DOAÇÃO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 

classificados como antieconômicos abaixo relacionados, inservíveis para o funcionamento da 

entidade doadora, resolve doá-los a título gratuito: 

 

Tombo Descrição do Material SITUAÇÃO  Valor  

035827 
AR 

CONDICIONADO 
ANTIECONÔMICO 

R$ 250,00 

033342 
AR 

CONDICIONADO 
ANTIECONÔMICO 

R$ 250,00 

131209 
CONDICIONADOR 

DE AR 18.000 BTUS 
IRRECUPERÁVEL 

R$ 2,00 

 TOTAL: R$ 502,00 
 

    

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

 

 

Os bens descritos na cláusula anterior foram doados para fins de interesse público, uma vez que 

não são mais utilizados por esta instituição, de conformidade com a decisão juntada na ref. 12 

Disponibilizado - 05/11/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10371 Caderno de Anexos - Página 16 de 22



 

 

 

dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS N.º 19/2018  CIA. 024753-

14.2018.8.11.0000, Processo Código 86722 (nosso).  

 

Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao 

DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, dos equipamentos descritos na 

cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente termos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO INTERESSE PÚBLICO ESPECIFÍCO 

 

A presente doação atenderá a Escola Estadual Bernadino Gomes da Luz, que tem por objetivo o 

no pedido de ref. 30, demostrando assim o interesse público da presente doação;   

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO 

 

Após avaliação da oportunidade e conveniência sócioeconomica em relação a escolha 

por outras formas de alienação, pressuposto autorizativo de licitação dispensada que dá, com 

base na alíena "b" do Item II do artigo 17da Lei n° 8.666/93, permissão à doação de materiais 

considerados inservíveis para fins de uso e interesse social do DONATÁRIO, desde que atenda 

as seguintes condições: 

 

O DONATÁRIO se compromete a destinar os bens doado para fins de interesse social, descrito 

na cláusula terceira , objeto deste instrumento, responsabilizar-se por qualquer dano cometido 

aos equipamentos, a partir da data de assinatura deste termo. 

 

Em caso da não utilização dos bens doados, para os fins e forma a que se propõe esta 

DOAÇÃO, de modo a vincular a utilização ao fim social pretendido, no prazo mínimo de 60 

(sessenta) dias, será promovida a revogação parcial ou total deste termo, estando reservado o 

direito de reclamar a restituição do bem doado, podendo realocá-lo em outra instituição ou 

órgão previamente estudado, sem direito de indenização ao DONATÁRIO. 

Fica vedada a alienção dos bens inservíveis doados ao DONATÁRIO; 

O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em 

consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem 

como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública. 

 

 

 

Disponibilizado - 05/11/2018 Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed. nº 10371 Caderno de Anexos - Página 17 de 22



 

 

 

CLÁUSULA  QUINTA – DA RETIRADA DOS BENS 

 

A remoção dos bens doados, que se encontram no Departamento de Material e 

Patrimônio/Fórum da Comarca de Colniza, deverá ser feita no ato da assinatura do presente 

Termo de Doação e as despesas a ela inerentes correrão por conta do DONATÁRIO. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSFERÊNCIA 

 

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o direito 

e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, Alínea a, 

da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-Coord. Adm – Marco Regulatório 

disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 

O presente Termo de Doação será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por extrato, até o 

quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

 

Fica eleita a Comarca de Colniza-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, como o foro competente para a propositura de qualquer medida judicial para dirimir 

questões oriundas do presente Termo de Doação, não resolvidas na esfera administrativa. 

 

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma. 

 

 

Colniza-MT, 19 de outubro de 2018.  

 

 

 

 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 

DOADOR 
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Sirislei Guimarães de Souza  

REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO 

Escola Estadual Bernadino Gomes da Luz 

 

 

 

 

Testemunhas:  

 

 

 

_______________________________       

CPF: 911.914.242-00 

 

 

 

         

_______________________________ 

 CPF: 049.078.141-19 
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 TERMO DE  ENTREGA 01/2018 

 

 

TERMO DE ENTREGA DE BENS MÓVEIS, SENDO 

DOADOR O ESTADO DE MATO GROSSO POR 

INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM 

DA COMARCA DE COLNIZA-MT E DONATÁRIO 

SUCATAO DO QUIRINO.  

 

 

Pelo presente instrumento particular de entrega/doação, de um lado, o ESTADO DE MATO 

GROSSO POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO /FÓRUM DA COMARCA 

DE COLNIZA-MT, inscrito no CNPJ sob o nº 03.535.606/0066-65, com sede rua Amapola, 

S/N – Bairro Centro – Colniza/MT CEP:78335-00, telefone (66) 3571-1575/1890, doravante 

denominado doador, neste ato representado por pelo Diretor do Foro, Excelentissimo Senhor 

Dr. Ricardo Frazon Menegucci, Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro desta Comarca de 

Colniza-MT, e, do outro lado, SUCATAO DO QUIRINO,  inscrito no CNPJ sob o n.º 

17.872.047/0001-48, com sede à Avenida Belo Horizonte  nº 120 , CEP 78335-000 – Bairro 

Centro – Colniza/MT, neste ato representado pelo Sr.ª JANDIR QUIRINO,  proprietário, 

portador do CPF nº 113.475.202-44, RG. N° 158560 SSP/RO doravante aqui denominado 

DONATÁRIO, têm posto e acordado o presente instrumento de RECICLAGEM, mediante 

as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O DOADOR, possuindo, livre e desembaraçadamente de qualquer ônus, os bens móveis 

classificados como IRRECUPERÁVEIS abaixo relacionados,  inservíveis para o 

funcionamento da entidade doadora, resolver doar para reciclagem á título gratuito, devendo 

ser descartado em lugar apropriado que não cause problema para saúde pública ou ao meio 

ambiente.  

 

 

DESCRIÇÃO DOS BENS ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO 

TOMBO 

ANTIGO 

TOMBO 

NOVO 

ESTABILIZADOR IRRECUPERÁVEL 076091 094488 

ESTABILIZADOR IRRECUPERÁVEL 076084 094494 

ESTABILIZADOR IRRECUPERÁVEL 076095 094366 

ESTABILIZADOR IRRECUPERÁVEL 076089 094435 

ESTABILIZADOR IRRECUPERÁVEL 076090 094482 

NO-BREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 101995 

NO-BREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 101430 

NO-BREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 101967 

NO-BREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 101994 

NO-BREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 94274 

NO-BREAK IRRECUPERÁVEL 94277 053010 

NO-BREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 114637 

MONITOR IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 076079 

MONITOR IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 076067 
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LEITOR ÓPTICO IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 94281 

LEITOR ÓPTICO IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 94487 

LEITOR ÓPTICO IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 94485 

LEITOR ÓPTICO IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 094429 

TECLADO IRRECUPERÁVEL 076099 NÃO POSSUI 

NO-BREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 094533 

ESTABILIZADOR IRRECUPERÁVEL 76093 094253 

ESTABILIZADOR IRRECUPERÁVEL 076086 NÃO POSSUI 

ESTABILIZADOR IRRECUPERÁVEL 076085 NÃO POSSUI 

NOBREAK IRRECUPERÁVEL 097703 094469 

NOBREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 101387 

NOBREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 101390 

NOBREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 101397 

NOBREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 102007 

NOBREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 114381 

NOBREAK IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 114822 

ESTABILIZADOR IRRECUPERÁVEL 07692 094282 

APARELHO DE FAX IRRECUPERÁVEL 096673 094214 

CONDICIONADOR DE AR IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 33337 

CONDICIONADOR DE AR 

7.500BTUS 

IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 94373 

CONDICIONADOR DE AR 

18.000BTUS 

IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 94381 

UMIDIFICADOR DE AR IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 187639 

UMIDIFICADOR DE AR IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 187641 

TECLADOS IRRECUPERÁVEL SEM TOMBO SEM TOMBO 

TECLADOS IRRECUPERÁVEL SEM TOMBO SEM TOMBO 

MAUSES IRRECUPERÁVEL SEM TOMBO SEM TOMBO 

APARELHO DE FAX IRRECUPERÁVEL NÃO POSSUI 094258 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REPASSE DOS BENS 

 

 

Os bens descritos na cláusula anterior não são mais utilizados por esta instituição, de 

conformidade com a decisão juntada na ref. 12 dos autos do Processo de DOAÇÃO DE BENS 

INSERVÍVEIS N.º 19/2018  CIA. 024753-14.2018.8.11.0000, Processo Código 86722 (nosso).  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA 

 

O DOADOR, com a aceitação do DONATÁRIO, transfere de logo o domínio, a posse, o direito 

e as obrigações referentes aos bens doados, em conformidade com o art. 17, inciso II, Alínea a, 

da Lei 8.666/93 c/c o Art. 48 da Portaria 429/2017-Coord. Adm – Marco Regulatório 
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disciplinando o Controle Patrimonial de bens móveis e imóveis do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. 

E, para validade deste ato jurídico, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma. 

 

Colniza-MT, 30 de outubro de 2018.  

 

 

 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 

DOADOR 

 

 

 

JANDIR QUIRINO  

REPRESENTANTE LEGAL DO DONATÁRIO 

 

 

Testemunhas:  

 

 

_______________________________       

CPF: 911.914.242-00 

 

 

         

_______________________________ 

 CPF: 049.078.141-19 
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